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Välkommen att ta del av Orust kommuns årsredovisning för 2021. Årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen
och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen granskas av revisorer.
Årsredovisningen inleds av kommunstyrelsens ordförande som sammanfattar året. Därefter följer
förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av Orust kommuns verksamhet det gångna året.
Räkenskaperna innehåller dels en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall, finansiering och ekonomiska
ställning vid årets slut, men även en sammanställd redovisning för koncernen där Stiftelsen Orustbostäder ingår.
Årsredovisningen avslutas med verksamhetsberättelser från våra affärsdrivande verksamheter samt Stiftelsen
Orustbostäder.
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Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året
År 2021 blev ett år som fortsatt präglades helt av
pandemin. Efter sommaren lugnade sig smittan och
vi trodde att allt skulle återgå till det normala. Men en
ny våg svepte in som gjorde att alla återigen fick
anpassa både arbete och privatliv. Trots ett
ansträngande år är jag väldigt stolt över att våra
verksamheter kunnat bedrivas på ett så bra sätt. Det
är tack vare alla våra duktiga medarbetare som gjort
vad man kunnat genom olika anpassningar. I vår
äldreomsorg har goda hygienrutiner gjort att vi klarat
oss bättre än de flesta andra kommuner och inom
skolan, som har väl utvecklade digitala verktyg, har
distansundervisning fungerat bättre än vad någon
trodde var möjligt. Så trots en pandemi har vi fortsatt
att leverera en hög kvalitet i våra verksamheter.

I slutet av 2021 beslutades att ett trygghetsboende ska
byggas på Åvägen i Henån. Det kommer att ge
36 lägenheter, centralt belägna i Henån, med den
trygghet och gemenskap som vi vet att många
efterfrågar. Tyvärr kommer det att dröja ytterligare
något år innan det är färdigt beroende på de miljökrav
som ställts av Länsstyrelsen när ån först måste
skredsäkras.
Beslut har också tagits om en ny parkenhet som syftar
till att skapa trivsel och en ökad attraktivitet i våra
tätorter.
Något som vi också uppmärksammat är att Orust
fyllde 50 år som kommun. Det var 1971 som den
sista stora kommunreformen genomfördes och Orust
blev en sammanhållen kommun. Om man blickar
tillbaka har otroligt mycket hänt där den kommunala
servicen byggts ut. Det är också tydligt att kommunen
får allt fler uppgifter att ansvara för.

Det ekonomiska resultatet blev mycket positivt och
det högsta någonsin i kommunen. Precis som för
många andra kommuner beror det i huvudsak på en
förbättrad samhällsekonomi och på de extra statliga
bidrag som vi fått för att mildra effekten av
pandemin. Skatteintäkterna blev högre än väntat och
nästan alla sektorer redovisade ett budgetöverskott
som beror på lägre kostnader eller extra statliga
ersättningar till följd av pandemin. Det goda resultatet
bär vi med oss in i framtiden och det ska användas till
att bland annat betala nya viktiga satsningar.

Under de senaste fyra åren har kommunen ökat med
ca 200 invånare, något vi inte upplevt på många år.
Det visar att Orust är en attraktiv plats att leva på
med en fantastisk natur, med närheten till skog och
hav och med en livsmiljö som gör att allt fler väljer
vår kommun att leva och bo på och som vi vill
fortsätta att utveckla.

Under året har vi gjort flera nya investeringar.
Strandgårdens äldreboende har totalrenoverats för att
skapa en fin miljö för de boende och en bra
arbetsmiljö för personalen. Vi fortsätter också att
bygga ihop kommunens vatten- och avloppsnät för
att både möjliggöra nybyggnation och för att möta de
allt hårdare miljökraven.
Under året har fler saker genomförts för att skapa en
bättre service för våra invånare. Beslut har tagits om
att bygga upp ett kontaktcenter under 2022. Det
kommer då att bli betydligt lättare att komma i
kontakt med kommunen och få svar på de allra
vanligaste frågorna direkt via telefon eller mail.
Bygglovsenheten, som tidigare haft mycket långa
handläggningstider, har vi satsat på med fler
handläggare och många nya rutiner. Glädjande nog
kunde vi i slutet av året se att det haft en bra effekt
och handläggningstiderna minskade radikalt.
Möjligheten till hjälp och stöd vid bygglovsärenden
har också tydligt ökat.

Catharina Bråkenhielm (s)
Ordförande från 2019
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Året i korthet

Befolkning

15 345
Antal medborgare den 31 december 2021. Under året
valde 840 personer att bosätta sig i kommunen.

Resultat kommunen

+68 mnkr
Resultat koncernen

+70 mnkr
Trendpilen visar förändring jämfört med föregående år.
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Nettoinvesteringar

89 mnkr
Soliditet

9,3 %
Låneskuld

540 mnkr
Trendpilen visar förändring jämfört med föregående år.
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Antal anställda

1 258
Sjukfrånvaro

9,6 %
Andel stolta medarbetare med
Orust kommun som arbetsgivare

87,5 %
Trendpilen visar förändring jämfört med föregående år.

6

Orust kommuns årsredovisning 2021

Andel kvinnliga medarbetare

82 %
Andel medarbetare som arbetar heltid

65 %
Andel yngre än 30 år

10 %
Andel 50 år och äldre

48 %
Trendpilen visar förändring jämfört med föregående år.
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Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling
Resultatet för 2021 blev ett överskott på 70,2 mnkr
för den samlade kommunala koncernen, vilket var
högre än föregående års resultat. Det förklaras främst
av ökad nettotintäkt för skatteintäkter och
utjämningssystem.

tomtförsäljning och försäkringsersättning på grund av
brand.
Soliditeten för såväl kommunen som koncernen
fortsätter att öka svagt. Inklusive totala
pensionsförpliktelser är det nu ett positivt värde för
kommunen sedan tre år tillbaka. Investeringarna har
de senaste fem åren kunnat finansierats utan större
nyupplåning. Det beror både på lägre investeringsnivå
än planerat och högre resultatnivå.

Tidigare års resultat påverkades bl.a. av ökade
statsbidrag pga covid-19, ändrad redovisningsprincip
för exploateringsredovisning, engångsintäkter från

Den kommunala koncernen
mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

295

298

283

316

287

Verksamhetens kostnader

-1 233

-1 206

-1 180

-1 179

-1 133

Skatteintäkter och statsbidrag

Verksamhetens intäkter

1 018

969

941

931

902

Finansnetto

-10

-12

-11

-9

-11

Årets resultat

70

49

33

59

45

25,1%

21,7%

20,5%

19,4%

17,0%

Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

11,0%

7,2%

4,7%

2,3%

-0,3%

Investeringar (netto)

2

129

149

98

81

92

Självfinansieringsgrad

3

119,2%

144,9%

112,0%

181,5%

140,0%

Långfristig skuld

1 146

1 235

1 177

1 166

1 227

Antal anställda

1 269

1 238

1 265

1 285

1 276

2018

2017

Kommunen
mnkr

2021

Verksamhetens intäkter

2020

2019

240

245

223

254

241

Verksamhetens kostnader

-1 185

-1 160

-1 138

-1 142

-1 097

Skatteintäkter och statsbidrag

1 018

969

941

931

902

-5

-7

-5

-4

-6

Finansnetto
Årets resultat
Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

68

47

21

39

40

28,5%

23,9%

22,6%

21,7%

19,1%

9,3%

4,3%

0,6%

-1,9%

-4,5%

Investeringar (netto)

2

89

129

95

63

84

Självfinansieringsgrad

3

151,1%

151,5%

105,1%

215,0%

146,6%

719

816

758

747

818

1 258

1 228

1 255

1 275

1 266

Långfristig skuld
Antal anställda

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Då kommunens pensionsskuld före
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, ger nyckeltalet soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser en
helhetsbild av soliditetsmåttet om hela pensionsförbindelsen låg redovisad som en skuld i
balansräkningen.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som
finansierats med offentliga bidrag. Bruttoinvesteringar beräknas genom att summera anskaffning av
immateriella och materiella anläggningstillgångar.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
samt i det allmännyttiga bostadsföretaget
Orustbostäder som är en kommunal stiftelse.

annat förskola och skola. Gryning Vård AB erbjuder
bland annat HVB- och öppenvård för barn,
ungdomar och familjer, jour- och familjehem,
beroendevård, lägenheter med stöd och LSS-boende.

Därtill finns ett antal företag som kommunen har ett
ägarintresse i. Tjörns Måltids AB producerar måltider
till personer med biståndsbeslut. Netwest Sweden AB
arbetar för att främja en hållbar och framtidssäker
bredbandsutveckling i Västra Götaland. Mediapoolen
Västra Götaland AB har till uppgift att leverera digital
pedagogik genom sin mediacentral riktat mot bland

Kommuninvest ekonomisk förening finansierar en
betydande del av kommunens investeringsbehov.
Inera AB har till uppdrag att stötta och öka tempot i
kommunernas digitalisering. Inga väsentliga
förändringar har skett i organisieringen av
kommunens verksamhet.
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Nämnder
Kommunstyrelsen

Verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna
och följa upp kommunens ekonomi, verksamheter
och mål. Styrelsen har uppsikt över andra nämnder
samt de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunstyrelsen är nämnd och ansvarar genom
sitt utskott för lärande för förskola,
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, obligatorisk särskola och
gymnasiesärskola, vuxenutbildning och
kulturskola.
Vidare är kommunstyrelsen nämnd och ansvarar
genom sitt utskott för omsorg för
socialtjänstfrågor, den kommunala hälso- och
sjukvården, stöd och service till funktionshindrade
och särskilda insatser i arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen är också nämnd och ansvarig
genom sitt utskott för samhällsutveckling för
hamnar, vatten, renhållning och energiplanering,
plan och markfrågor, kommunens fastigheter,
kost- och lokalvårdsverksamhet, trafik, kultur och
fritid.

Miljö och
byggnadsnämnden

Sociala
myndighetsnämnden

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Verksamheterna budget- och skuldrådgivning,
överförmyndarverksamhet, energi- och
klimatrådgivning samt familjerådgivning hanteras
genom avtal med Stenungsunds kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för
myndighetsbeslut som rör byggnadsfrågor enligt
plan- och bygglagen samt beslutar om dispens och
utövar tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden
ansvarar för kommunens miljö- och
hälsoskyddsarbete samt livsmedelskontroll.
Nämnden är räddningsnämnd och ansvarar för
myndighetsbeslut inom räddningstjänsten och
sotningsverksamheten.
Sociala myndighetsnämnden ansvarar för ärenden
som avser myndighetsutövning inom sektor
omsorgs verksamhetsområden samt övriga
ärenden kopplat till enskild individ, som rör till
exempel adoption, vårdnadshavare och
faderskapsärende.
Valnämnden ansvarar för att organisera våra
allmänna val till riksdag, region,
kommunfullmäktige och Europaparlamentet.
Kommunen har en gemensam
överförmyndarnämnd med Tjörns, Stenungsunds
och Lilla Edets kommuner. Det är en kommunal
myndighet som har kontroll och tillsyn över
förmyndare, förvaltare och gode män.
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Privata utförare
Remondis AB har i uppdrag att samla in
hushållsavfall och Fraktkjedjan AB sköter
slamtömningen inom kommunen. Under
2021 utbetalades ersättningar till
Remondis AB på sammanlagt 14,7 mnkr
och Fraktkjedjan AB 8,4 mnkr.
Kommunen har upphandlat tjänsterna då
fordon, personal och kompetens saknas
inom insamlings- och transportlogistik
för slam och hushållsavfall.
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Kommunförvaltningen
Kommundirektör
Henrik Lindh

Sektor ledning och
verksamhetsstöd
Sektorschef
Henrik Lindh

Sektor lärande
Sektorschef
Katarina Levenby

Sektor omsorg
Sektorschef
Lena Gardtman

Kommunförvaltningen som består av tjänstepersoner
leds av kommundirektören Henrik Lindh.
Kommunförvaltningen organiseras i fem sektorer
som ansvarar för att tillse att de politiska
beslutsorganen har tillgång till sakkunnig kompetens

Sektor
samhällsutveckling
Sektorschef
Carina Johansson

Sektor miljö och bygg
Sektorschef
Tf Lars Hågbrandt

och beslutsunderlag samt för att bedriva den
operativa verksamheten. Under året anställdes Lars
Hågbrandt som tillförordnad sektorschef för miljö
och bygg efter Simon Sällström.

Kommundirektörens ledningsgrupp år 2021: Carina Johanssson, chef sektor samhällsutveckling, Lena
Gardtman, chef sektor omsorg, Susanne Ekblad, ekonomichef, Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef,
Henrik Lindh, kommundirektör, Katarina Levenby, chef sektor lärande, Ann-Katrin Otinder, HR chef,
Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef, Göran Engblom, IT chef (saknas på bild).

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunens verksamhet och utveckling påverkas av
ett antal omvärldsfaktorer så som
befolkningsutveckling, klimatpåverkan,
utbildningsnivå, arbetslöshet, infrastruktur och
Identifierad risk
Omvärldsrisk
Demografisk
befolkningsutveckling och
välfärdens finansiering

Klimatpåverkan

ekonomisk konjunkturutveckling. I detta avsnitt
behandlas risker och analyser om förhållanden som är
viktiga för bedömningen av kommunens och
koncernens ekonomi.

Beskrivning

Organisatorisk
enhet

Färre i arbetsför ålder ger lägre
skatteintäkter.
Fler äldre i
befolkningsstrukturen ökar
behoven inom äldreomsorgen.

Kommunen
Sektor omsorg
Sektor
samhällsutveckling

Högre vattennivåer påverkar
näringsliv, framtida planering
och bostäder.
Tätare intervall mellan extremt
väder.

Kommunen
Sektor
samhällsutveckling

Hantering av risk
-
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Effektiviseringar
Trygghetsboende
Omprioritering av resurser
Digitalisering, självservice, e-tjänster
Välfärdsteknik
Bostadsförsörjningsplan
Personalförsörjning
Investeringsprojekt i översvämnings-,
skredsäkrings- och
förstärkningsarbete
VA-plan
Energi- och klimatstrategi
Kustzonsplanering
Ny översiktsplan
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Identifierad risk

Beskrivning

Förändrad lagstiftning

Ökade myndighetskrav på
kommunen

Utbildningsnivå i
kommunen

Näringslivet lyfter fram
kompetensförsörjning som en
av de stora utmaningarna.
Statistik visar att kvinnor väljer
att vidareutbilda sig i högre
utsträckning än män på Orust. I
skolan har flickor generellt
högre betyg än pojkar.
Många pendlar till och från
Orust för studier och arbete.

Kommunen

Begränsad strömförsörjning på
grund av ökad elektrifiering och
omställning kopplat till
klimatpåverkan samt ökad
volym invånare/näringsliv.
Kommunen har i dagsläget låg
takt på nya bostäder i attraktiva
områden.

Kommunen

Etableringstiden för nyanlända
är ofta längre än de två år som
staten finansierar.

Kommunen

Oförmåga att upprätthålla
planerad bemanning med
utbildad personal. Negativa
effekter på personal och
kvalitet. Högre sjukfrånvaro.
Svårt att klara kommunens
uppdrag. Lönestruktur i
konkurrens.
Ökat antal elever och små barn
med särskilda behov samt
sämre skolresultat.
Ökad andel medarbetare med
psykisk ohälsa.

Kommunen

Stort investeringsbehov och en
oförmåga att finansiera
investeringsbehoven med egna
medel ger en högre låneskuld.
Hög skuldsättning ger
kostnadseffekter vid ökad
räntenivå.
Ökade råvarukostnader, energioch drivmedelskostnader

Kommunala
koncernen

- Investeringsprövning
- Finansiella mål

Kommunala
koncernen

- Amortering när det är möjligt.
- Finanspolicy för kapital- och
räntebindning.
- Genomarbetade upphandlingar
- Tydliga avtal
- Energieffektiviseringar

Fysisk och digital
infrastruktur

Effektfrågan och
strömförsörjning

Bostadsförsörjning

Personer som står långt
från arbetsmarknaden

Verksamhetsrisk
Kompetensförsörjning

Psykisk ohälsa

Finansiell risk
Likviditetsrisk

Ränterisk
Ökande kostnader

Organisatorisk
enhet
Kommunen

Kommunen

Kommunala
koncernen

Kommunen
Sektor lärande
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Kommunala
koncernen

Hantering av risk
- Ombyggnad avloppsreningsverk
- Ombyggnad av särskilt boende och
gruppboende LSS
- Gränssnitt region-kommun
- Samverkan mellan näringsliv och
skola
- Näringslivsstrategi med
handlingsplan
- Samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunen och
näringsliv.
- Deltagande i Nordvästsvenska
initiativet med inriktning på väg 160,
Bohusbanan och bro mellan Orust
och Stenungsund
- Fiberutbyggnad
- Tur och Returprojekt
- Möjliggöra distansarbete och
kontorshotell
- Projekt med Fyrbodal och
Innovatum.
- Dialog med elnätsleverantörer
- Planering och exploatering av nya
bostadsområden pågår.
- Bostadsförsörjningsprogram.
- Ny översiktsplan
- Samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunen och
näringsliv.
- DUA-överenskommelsen.
Samverkan mellan Arbetsförmedling
och kommun för att förbättra
kompetensutveckling och påskynda
individers etablering i arbetslivet.
- Sysselsättning för personer som står
långt från arbetsmarknaden.
- Kompetensförsörjningsplan
- Deltagande i Kommunakademin
Väst
- Utbildningssatsningar
- Digitalisering/välfärdsteknik
- Optimerad bemanning
- Attraktiv arbetsgivare
- Distansarbete
- Samarbete socialtjänst och skola
- Arbetar aktivt med den
organisatoriska och sociala
arbetsmiljön enligt AFS 2015:4 i syfte
att förebygga psykisk ohälsa bland
personalen.
- Fritidsverksamheten
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Befolkningsutveckling
Förändringar i den demografiska sammansättningen
medför ett ändrat volym- och kostnadsmässigt tryck i
flera av de kommunala verksamheterna. Det påverkar
också skatteintäkterna.

än som föddes (-27 st). Födelseunderskottet
minskade då antalet som föddes var påtagligt fler och
antalet som dog var färre 2021 än föregående år. Det
var ett invandringsöverskott, det vill säga fler
invandrade än utvandrade (51 st) och det var i princip
lika många som inrikes flyttade till Orust och som
flyttade från. Under de senaste fem åren var 2021 det
året då flest föddes i kommunen och det klart lägsta
födelseunderskottet.

Antalet äldre på Orust, plus 80 år, nästan fördubblas
under de närmaste 10 åren i den senaste
befolkningsprognosen från 2020, se diagram ovan.
Det innebär betydande utmaningar för bemanning
och finansiering av äldreomsorgen. Prognosen för
den arbetsföra befolkningen på Orust, åldern 25-64 år
minskar utifrån den historiska utvecklingen med 11 %
fram till år 2040. Genom att följa kommunens
beslutade bostadsförsörjningsprogram och utveckla
områden för bostäder, industrimark och infrastruktur
såsom exempelvis kommunikationer, broförbindelse,
bredband och cykelvägar samt fortsätta utveckla vår
kommunala verksamhet och service vill vi få fler att
bo kvar på Orust samt välja att flytta till Orust. I en
scenarioberäkning med en högre nettoinflyttning än
den historiska, utifrån utvecklingen av nya bostäder,
tappar vi fortfarande i antalet invånare i arbetsför
ålder, men då bara med 3 % istället för 11 %.

Samhällsekonomi
Under 2020 och 2021 påverkades samhällsekonomin
såväl globalt, nationellt som lokalt av pandemin.
Sverige har genomgått en depression, men svensk
BNP har snabbt studsat tillbaka igen bland annat tack
vare de tillfälliga åtgärder som beslutats av staten för
att mildra effekterna. BNP-nivån är nu återhämtad i
många länder men inte antalet arbetade timmar. Det
är problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud
på varu- respektive tjänstesidan. Arbetsmarknaden
väntas också normaliseras i takt med tjänste- och
varukonsumtion ökar. Främst är det besöksnäringen
som drabbats hårt i många länder.

Antalet barn inom förskola och skola väntas ligga på
ungefär samma nivå de närmaste 20 åren. Även här
ser vi kommande bekymmer med att upprättahålla
bemanning.

Jämfört med andra kommuner i landet var
arbetslösheten på Orust fortfarande låg under 2021
och lägre än motsvarande period år 2020. Bland unga
18-24 år var arbetslösheten i december 2021 3,9 %
(5,2 % dec 2020). Arbetslösheten bland 16-64 år var
3,6 % (4,8 % dec 2020). Arbetslösheten i riket var 7,2
% och i regionen 6,5 %. Ungdomsarbetslösheten var
8,7 % i riket och 7,6 % i regionen i december 2021.

Många länder ser nu covid-19 som en icke
samhällsfarlig sjukdom och distanseringen mellan
människor kommer att avta allteftersom. Det
kommunala skatteunderlaget väntas öka kraftigt
under 2022 och 2023 jämfört med prognosen före
och under det inledande skedet av pandemin. En allt
högre vaccinationsgrad utgör en motståndskraft och
ett mindre hot för världsekonomin. Vilka
konsekvenserna blir på världsekonomin med
anledning av oroligheterna i östra Europa är dock
mycket osäkert.

Utveckling av välfärdsteknik, självservice och andra
arbetssätt är nödvändig för att möta den stora
volymökningen. Förebyggande åtgärder i hälsa och
bostäder är andra sätt att möte framtida behov.
Kommunen hade 15 345 invånare den sista december
2021 och det var 30 invånare fler än föregående år.
För sjätte året i rad noteras en befolkningsökning.
Precis som tidigare år hade kommunen ett
födelseunderskott, det vill säga det var fler som dog
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kommunalförbundet, regionen och Trafikverket har
nu alla kommit överens om hur man kan arbeta för
att Trafikverket ska kunna påbörja en
åtgärdsvalsstudie under 2022. En sådan är nödvändig
för att synliggöra nyttan av en bro. Ett avtal, med
tillhörande finansiering, mellan kommunerna,
regionen och Trafikverket finns nu framme och
kommer att undertecknas inom kort.

Händelser av väsentlig betydelse
Resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på
70,2 mnkr varav kommunen bidrog med 67,7 mnkr
och Orustbostäder med 2,4 mnkr. Koncernens
resultat var 20,9 mnkr bättre än föregående år
(+49,3 mnkr) och 50,3 mnkr bättre än budgeterat
resultat (+19,8 mnkr). Merparten av budgetavvikelsen
återfanns hos kommunen (+49 mnkr) och beror på
ökad nettointäkt för skatteintäkter och
utjämningssystem med 40 mnkr.

Sektor omsorg har fått ett större statsbidrag med syfte
att stärka god vård för äldre. Statsbidraget har bl.a.
använts till digitaliseringsinsatser, serviceassistenter
som förstärkning i äldreomsorgen då det varit svårt
att få semestervikarier, utbildningssjuksköterska,
utökad utbildning till vikarier samt utbildning för
medarbetare och chefer.

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till
141,4 mnkr (160,2 mnkr 2020). Kommunens
bruttoinvesteringar uppgick till 101,4 mnkr, vilket var
en lägre nivå än budgeterat (142,7 mnkr).
Bland de större investeringsutgifterna för kommunen
kan nämnas vatten och avloppslänken i Väst,
markinköp och ombyggnaden av Strandgårdens
äldreboende.

Boendestödet är ett omställningsprojekt som varit i
full drift sedan mitten av januari och är en del i
sektorns arbete med hemmaplanslösningar.
Boendestödet har på kort tid byggt upp en
verksamhet med god kvalitet. Flera nya placeringar
och inläggningar har förhindrats genom att insatsen
boendestöd har kunnat erbjudas och på sikt planeras
flera hemtagningar.

Bland de större rättstvister som pågår kan nämnas
följande. Entreprenören som renoverade
ångbåtsbryggan i Edshultshall stämde kommunen för
obetalda fakturor avseende ändrings- och
tilläggsarbete. Domen kom i början av 2022 och var
till kommunens fördel.

Rekrytering och utredning av egna familjehem har
gett resultat och omplaceringar till egna familjehem
har under året gjorts vid sex tillfällen. Enheten har
kontrakterat ett jourhem i egen regi.

Sektor omsorg har flera pågående tvister i domstol,
en gentemot Försäkringskassan och en gentemot
Migrationsverket.

Stödboende för ungdomar i ålder 16-20 år har startat
i egen regi från juni 2021. Tre ungdomar är placerade
i egna lägenheter med stöd från ungdomsstödjarna.

Under 2020 beslutades det att sälja Myckleby skola.
Försäljningsbeslutet överklagades men dom har ännu
inte meddelats.

Under året har det pågått ett stort förändringsarbete
för att minska handläggningstiderna och bygglovskön.
I början på året fanns det cirka 150 ärenden i
bygglovskön. Den sista december fanns det cirka 50
ärenden i kö. Enheten fick utökade resurser för att
anställa två handläggare till. En handlingsplan
arbetades fram utifrån den genomlysning som gjordes
av extern konsult. Handlingsplanen innehöll tre delar;
bygglovskö, kommunikation och relation mellan
nämnd och förvaltning. Handlingsplanen har gett
effekt.

Sektor omsorg har genomfört en organisationsförändring, fyra verksamhetsgrenar har blivit tre då
individ och familjeomsorg samt stöd och omsorg
slagits samman och bildat verksamheten socialt stöd.
Arbetet med organisationsöversyn gällande sektor
miljö och bygg som ska bli en del av sektor
samhällsutveckling har pågått under hela 2021. Ett
omfattande arbete med förändring av styrdokument
har genomförts. Det innebär att antalet sektorer från
2022 minskar från fem till fyra.

Vi har haft många besök i våra gästhamnar, en ökning
med 14,4 % jämfört med förra året.

Hantverksprogrammet inom Orust gymnasieskola har
avslutats och de sista eleverna tog examen under
våren. Antalet sökande till programmet har minskat
de senaste åren.

Riksdagen beslutade i februari 2022 att statsbidraget
för merkostnader till följd av Covid-19 förlängs med
perioden december 2021 till och med mars 2022. För
december 2021 beräknar kommunen erhålla 0,7
mnkr. Eftersom intäktskriterierna inte var uppfyllda
på balansdagen har kommunen inte gjort någon
uppbokning för december i bokslutet 2021.

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid har
bytt lokaler och finns nu på Ängsberget. Det har
blivit en kvalitetsförbättring för verksamheten där
lokalerna kan anpassas bättre efter barnens behov än
tidigare. Att man ligger nära Henåns fritidshem är
också en stor fördel.

Förutom pandemin som beskrivs nedan var det inga
andra större händelser av väsentlig betydelse som
inträffade under perioden.

Strandgårdens äldreboende har flyttat tillbaka ut till
Ellös under juni månad efter ca två års om- och
utflytt.

Effekter av Covid-19
Ett stort antal förändringar och anpassningar har
behövt genomföras men sammantaget upprätthölls

Arbetet med att göra en STO-bro möjlig har tagit
tydliga steg framåt. Genom möten med
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kommunens verksamhet på ett betryggande sätt trots
perioder av stor smittspridning.

Miljöenheten har under sommaren bedrivit tillsyn
över trängsel på serveringsställen genom anställning
av extra personal för att klar kraven. Tillsynen har
finansierats genom tillfälligt statligt bidrag.

Medan det i början var mer osäkerhet och tveksamhet
kring distansarbete har arbetsformer via digitala
system utvecklats och fungerar mycket väl. Under
hösten förbättrades läget med smitta avsevärt och
arbete som utförts på distans kunde delvis återgå till
arbetsplatsen.

Kommunen har kontinuerligt rapporterat till
Länsstyrelsen och följt utvecklingen av pandemin. En
stor informationsinsats och uppsökande verksamhet
har gjorts för målgruppen nyanlända, i syfte att öka
vaccinationsgraden.

Verksamheterna inom omsorg klarade sig bra under
vår och sommar, men i december ökade
smittspridningen på några enheter. Det finns en
trötthet och ackumulerad insatsskuld, vad det
kommer innebära de närmaste åren vet vi inte.

Fritidsverksamheten har anpassat sin verksamhet för
ungdomar med utomhusaktiviteter, kompissamtal och
mycket digitalt. In i mellan så har vi kunnat
genomföra lite större arrangemang som till exempel
halloweenfester på fritidsgårdarna, resa till Ullared
och lan-spel. Vi har sett under året att fritidsgården
som mötesplats har behövts i större utsträckning en
någonsin för vissa ungdomar. Alla lovverksamheter
har kunnat genomföras fast på ett annat sätt.

För att minimera smittspridningen har hemtjänst natt
under året begränsat antalet personal till våra brukare.
Detta har gjorts genom att personalstyrkan har delats
in i två subgrupper där halva gruppen var fått ansvara
för varsin sida av ön. Den ökade personalkontinuiteten har lett till att brukarna upplevt en
större trygghet, börjat komma ihåg personalens namn
och uppvisat en större glädje när de får träffa ett känt
ansikte.

Flera av de politiska mötena har ägt rum på distans,
via Teams. Tekniken har till största delen fungerat väl
och mötena har kunnat äga rum så att lagstiftning
följts och de demokratiska formerna säkerställts.
Dessvärre kunde dock inte fullmäktigesammanträdet i
augusti genomföras på grund av tekniska problem.

Under pandemin har efterfrågan på särskilt boende
minskat. Antal dagar från beslut till inflyttning har
därför minskat från 122 dagar år 2020 till 45 dagar år
2021. Även hemtjänsttimmarna minskade under året.
Våren var ansträngd inom sektor lärande med mycket
distansundervisning för våra elever på årkurs 7-9 på
grund av smittspridning. Hösten var inledningsvis
lugnare men Sektor lärande hade en ovanligt hög
sjukfrånvaro bland både personal och elever.
Förskolorna har också varit utsatta för en mycket
högre smitta av RS-virus än vanliga år.
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Styrmodellen innehåller tre målområde som utgår
från visionen. Dessa är samlingsbegrepp för ett antal
uppsatta mål.
 Attraktiv kommun
 Hållbarhet och hushållning
 Attraktiv arbetsgivare

Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
Struktur för styrning av koncernen
I Orust kommuns koncern ingår Stiftelsen
Orustbostäder. En stiftelse, till skillnad från till
exempel ett kommunalt bolag, saknar ägare som styr
verksamheten. Stiftelsen styrs av stadgarna där det
bland annat framgår hur stiftelsen ska förvaltas och
vilket ändamål stiftelsen har. Kommunfullmäktige
utser styrelsen samt godkänner årsredovisning och
revisionsberättelse, men kan inte till skillnad mot
kommunalt bolag besluta om ägardirektiv eller mål
för verksamheten.

De övergripande målen som kommunfullmäktige
årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av
indikatorer med målvärde. De övergripande målen
bryts ner av sektorn och eventuellt kompletterande
indikatorer och uppdrag beslutas av nämnden i
samband med beslut om uppdragsdokumentet och
detaljbudget i november.
Styrdokumenten är en viktig del i styrningen av
kommunen och ska samspela med visionen och de
övergripande målen. Grunduppdragen utgör den
största delen av en kommuns verksamhet, och det är i
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och
utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen
som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet
eller inte. Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal.

Kommunstyrelsen har rätt att när som helst ta del av
stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i
övrigt inspektera stiftelsen i sin uppsiktsplikt. Under
verksamhetsåret följs stiftelsens verksamhet upp i
delårsrapporten till och med augusti. I
planeringsfasen bjuds VD och ordförande in till
budgetdagar. Vid behov bjuds representanter från
Orustbostäder in till politiska möten och
sammanträden.
Årsvis budget och internkontrollplan upprättas och
beslutas av styrelsen.
Struktur för styrning av kommunen
Orust vision 2040
Visionen beskriver den önskade och ideala målbilden
för vår gemensamma strävan för att skapa framtidens
Orust kommun. Visionen vänder sig till kommunen
som organisation, men förhoppningen är att den även
ska inspirera andra som våra invånare, företagare eller
organisationer.
Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri
och drömmar får liv.
Förklaring av värdeord:
Grön som i landskapet och symbol för det fossilfria
och ekologiska.
Trygg som i grundad erfarenhet, ett gediget arv och
en god plats för livet.

Planerings- och uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktiges budget utgör kommunens
övergripande styrdokument. Den anger mål,
ekonomiska ramar och förutsättningar för att bedriva
verksamhet. Samtliga styrdokument i kommunen ska
därför vara kopplade till budgetdokumentet.
Adressaten är i första hand kommunens nämnder. De
inriktningar och mål som beskrivs i budgeten ska
omsättas och verkställas av nämnderna. I Orust är det
kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden
som ansvarar för den operativa verksamheten.

Fri tanke som i tillåtande, öppen, demokratisk,
innovativ och fritänkande.
Ö som i unik och karaktärsfull.
Drömmar som i viljan att leva och skapa med hjärtat.
Får liv som i framtidstro och utveckling som blir
verklighet.
Styrmodell
Vision och politisk plattform för mandatperioden är
styrande för samtliga verksamheter. I budgetdokumentet kan uppdrag utifrån den politiska
plattformen riktas till en eller flera nämnder och
sektorer. Uppdragen kan vara ettåriga eller fleråriga.

Verksamhetsplaneringen för kommunen omfattar en
rullande treårsperiod. Enligt kommunens
ekonomistyrningsprinciper ska fullmäktige årligen
fastställa flerårsplan, budget och skattesats i augusti.
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Efter att fullmäktige har beslutat om budget och
flerårsplan, arbetar varje nämnd fram sitt
uppdragsdokument för planperioden med en
detaljbudget för år ett i planperioden.
Uppdragsdokumenten beslutas av nämnderna i
november.

Totalt genomfördes 20 kontrollpunkter. Fem
kontrollpunkt kunde inte genomföras. Nio
kontrollpunkter visade på brister där åtgärder
kommer att vidtas eller redan vidtagits. Inga brister
var av allvarlig karaktär.
Centrala styrdokument
Styrdokument syftar generellt till att förtydliga den
politiska viljan och säkra en effektiv och säker
verkställighet. Här anges de mest centrala
styrdokumenten som används för styrning och
uppföljning inom kommunen.
 Delegeringsordning
 Ekonomistyrningsprinciper
 Finanspolicy
 Upphandlingpolicy
 Korruption - policy
 Fastighets- och lokalstrategi
 Digital agenda – strategi
 Energi- och klimatstrategi
 Program för bostadsförsörjning
 VA-plan
 Översiktsplan
 Dokumenthanteringsplan
 Kompetensförsörjningsplan
 Arbetsgivarpolitiskt program
 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
 Riktlinjer för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt

Kommunfullmäktige beslutar om högsta
investeringsnivå och totalbudget för investeringar i
samband med budgetbeslutet i augusti. På projektnivå
beslutar fullmäktige om större investeringsprojekt
över 5 mnkr. Projekten planeras starta under
planperioden, men vilket år investeringsutgifterna
infaller och med vilken budget avgörs i
beslutspunkter enligt projektmodellen. Investeringar
under 5 mnkr hanteras i detaljbudgetarbetet och
behöver inte ha särskilda igångssättningsbeslut.
En kommunövergripande lokalförsörjningsplan tas
årligen fram för de kommande 5 åren och med utsikt
mot 10 år. Den beslutas av fullmäktige i samband
med budgeten i augusti. Sektorerna tar fram sin
respektive lokalförsörjningsplan i samband med
höstens arbete med uppdragsdokument och
detaljbudget som beslutas av nämnden.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och
ekonomi rapporteras till kommunfullmäktige vid tre
tillfällen per verksamhetsår. Delårsrapporter upprättas
efter april och augusti månads slut. Hela
verksamhetsåret sammanfattas i årsredovisningen.
Prognosrapporterna efter februari och oktober
månads slut rapporteras till kommunstyrelsen.
Uppsiktsplikt och intern kontroll
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tar utgångspunkt i
budget, flerårsplan, nämndernas uppdragsdokument,
intern kontroll och uppföljningar som t.ex.
delårsrapporter, prognosrapporter och
kvalitetsredovisningar. Väsentliga avvikelser mellan
utfall och plan som rapporteras analyseras och
bedöms för att eventuellta åtgärder ska kunna
beslutas i tid.

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Kommunallagen ställer krav på att kommunen i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs i
bolag, stiftelser och föreningar ska ha en god
ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det
innebär att verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt och med rimlig självfinansiering av
investeringar samt att varje generation så långt som
möjligt ska bära sina kostnader för den service som
de konsumerar. Vidare anger kommunallagen att
fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för en
god ekonomisk hushållning för den kommunala
koncernen.

Regelbundna ordförandeträffar utgör ett annat
verktyg i kommunstyrelsens arbete med att fullgöra
uppsiktsplikten, liksom presidiemöte mellan styrelsen
och fullmäktige.
Arbetet med att ta fram en internkontrollsplan för
nästkommande år sker i huvudsak på hösten.

För koncernen i Orust kommun blir mål och
riktlinjer för koncernen inte tillämpningsbart då
endast en stiftelse ingår i koncernen. En stiftelse, till
skillnad från till exempel ett kommunalt bolag, saknar
ägare som styr verksamheten. Stiftelsen styrs av
stadgar där det bland annat framgår hur stiftelsen ska
förvaltas och vilket ändamål stiftelsen har.

Sektorerna inventerar och tar fram en bruttolista på
risker under september-oktober. Nämnder samt
utskotten med stöd av tjänstepersoner gör sedan en
riskanalys för de identifierade riskerna samt eventuellt
nya under november. Uppföljning av innevarande års
intern kontroll pågår fram till sista oktober och ligger
också till grund för den nya planen. Förslag på ny
internkontrollplan presenteras för nämnder och
utskott i december och beslutas slutligen av
kommunstyrelsen i januari.

För den kommunala verksamheten har fullmäktige
beslutat om en definition av god ekonomisk
hushållning samt beslutat om finansiella mål och mål
för verksamheten. Utvärdering och en redovisning av
måluppfyllelsen för de finansiella målen och
verksamhetsmålen presenteras på kommande sidor.

Under året genomfördes intern kontroll enligt
beslutad plan inom kommunens alla sektorer.
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Definition av god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning i Orust kommun innebär
att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3
delar av verksamhetsmålen uppnått eller delvis
uppnått målet.

Finansiella mål
De fyra övergripande finansiella målen framgår av
ekonomistyrningsprinciperna samt i budgeten för
2021.
Målsättningen är att:
 Kommunens årsresultat ska, exklusive
extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet vara positivt och uppgå till 2-4
% av verksamhetens nettokostnad.
 Kommunens soliditet (inklusive
pensionsskuld som uppstått före 1998) ska
svagt öka på sikt för att värdesäkra det egna
kapitalet och säkerställa att vi klarar det
framtida pensionsåtagandet.
 Kommunens likviditetsnivå bör normalt
motsvara i storleksordningen en månads
bruttoutbetalningar inklusive
checkräkningskredit (cirka 55 mnkr)
 Ha en självfinansieringsgrad av investeringar
med minst 45 %.

Verksamhetsmålen mäts genom indikatorer. För att
ett verksamhetsmål ska anses uppfyllt helt eller delvis,
ska en övervägande andel av indikatorerna uppnått
eller delvis uppnått målvärdet. Vissa indikatorer som
till exempel mäter totalt för kommunen, kan i vissa
fall väga tyngre än enskilda indikatorer för respektive
sektor. En sammanvägd bedömning sker då oavsett
hur många av indikatorerna som helt eller delvis
uppnått målvärdet.
Måluppfyllelsen redovisas med symboler. En grön
cirkel innebär att målet är uppfyllt och för
indikatorerna en måluppfyllelse med minst 100 %. En
röd kvadrat innebär att vi inte nådde målet och för
indikatorerna en
måluppfyllelse under Teckenförklaring
80 %. En gul romb
Uppfyllt
indikerar att vi är på
god väg eller delvis
Delvis uppfyllt/
har nått målet, för
på god väg
indikatorerna
symboliserar det en
Ej uppfyllt
måluppfyllelse
mellan 80-100 %.

Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Måluppfyllelsen var god för de fyra finansiella målen
vid avstämning mot uppsatta målvärde. Det innebar
att kommunen uppfyllde målet för god ekonomisk
hushållning avseende det finansiella perspektivet.
Årsresultatet blev det högsta någonsin. Som en
konsekvens av en betydligt högre resultatnivå än
budget, ökade soliditeten, likviditeten och även
självfinansieringsgraden. Samtliga investeringar har
finansierats med egna medel, tack vare den goda
likviditeten. Även amortering av låneskulden har varit
möjlig på grund av den höga likviditeten. Totalt
amorterades låneskulden ned med 110 mnkr.

Sammanfattning och slutsatser avseende
god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen var god för finansiella målen och
god eller delvis god för verksamhetens mål. Det
innebar att kommunen uppfyllde målen för god
ekonomisk hushållning.
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Mål för verksamheten
Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Fullmäktige beslutade i budget 2021 med plan 20222023 om sex övergripande mål under tre målområden.
Fullmäktige beslutade också om 37 indikatorer med
målvärde för att mäta måluppfyllelsen.
Måluppfyllelsen var god eller delvis god för
verksamhetens sex mål vid avstämning mot
målvärdena. Det innebar att kommunen uppfyllde
målet för god ekonomisk hushållning avseende
verksamhetsperspektivet.
Av sammanlagt sex mål blev bedömningen att fyra
mål uppnåddes och två mål nåddes delvis. Om en
övervägande andel av målen inom respektive
målområde uppnåtts blir målområdet grönt i fyrbilden
intill och om en övervägande andel av målen delvis
uppnåtts blir målområdet gult.
Bedömningen för målen bygger för det mesta på att
en övervägande andel av de totala antalet indikatorer
som mäter målet nåddes eller delvis nåddes. Ibland förekommer det dock en mer övergripande bedömning, där
exempelvis indikatorer som mäter kommunen som helhet väger tyngre än sektorsvisa indikatorer eller utifrån andra
viktiga händelser som har betydelse för måluppfyllelsen. Totala antalet indikatorer var 37 st varav 25 st uppnåddes, 9
st delvis uppnåddes, 3 indikatorer nådde inte uppsatt målvärde.

Målområde attraktiv kommun
Mål

Årsprognos

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet
Analys och bedömning
Fyra av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet, övriga tre delvis. Den sammanvägda
bedömningen är att kommunen delvis nådde det övergripande målet. Bedömningen baseras på att de
övergripande mätningarna kring kontakt och bemötande bara delvis nådde målvärdet. I fullmäktiges beskrivning
till målet är målsättningen att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och svar ska lämnas i tid, helst
vid första kontakt. Årets utfall visar att vi inte har utvecklats när det gäller tillgänglighet. Brukare och kunder som
svarar i våra brukarundersökningar och servicemätningar är nöjda med bemötandet, men i den
kommunövergripande mätningen fick vi ett sämre resultat än tidigare år.
Helt klart är att kommunen måste jobba brett när det gäller denna typ av frågor om man ska lyckas. Vägen till en
välfungerande kontaktcenterfunktion är lång och att det kommer att ta tid innan kompetens och rutiner är på
plats. Vi måste också vara tydliga med att kommunen består av så mycket mer än en kontaktcenterfunktion.
Bemötande- och tillgänglighetsfrågorna ska självklart uppmärksammas även i andra sammanhang, vilket de på
många sätt redan gör. Från centralt håll har bemötandefrågor och kommunikation bland annat lyfts på våra
chefsdagar och exempelvis lyssnade vi till Skatteverkets berättelse om den utveckling som myndigheten har
genomgått. Ett styrdokument är under framtagande som ska bidra till att tydliggöra hur kommunen ska jobba med
bemötande, tillgänglighet och service. Det är av stor vikt att detta blir väl förankrat i hela organisationen för att vi
ska bemöta våra invånare på ett bättre sätt och samtidigt bli mer tillgängliga.
Barnomsorg på obekväm tid (Nattis) har flyttat in i egna nya lokaler vid Ängsbergets förskola. Eftersom det är
mest skolbarn i verksamheten har det varit uppskattat att slippa dela lokalen med förskolan och anpassad utifrån
målgruppen.
Ett gott bemötande är en del av äldreomsorgens nationella värdegrund och är alltid i fokus inom sektor omsorgs
verksamheter, vilket vi ser ger resultat i de nationella brukarundersökningarna. Även om resultatet minskat vid de
senaste mätningarna, har målvärdet uppnåtts i undersökningarna. Från föregående års undersökning har sektorn
sett att brukarna inom stöd och omsorg önskat få bättre möjlighet att förbereda sig inför brukarundersökningen,
vilket skedde i år.
Under hösten har verksamheterna individ och familjeomsorgen samt stöd och omsorg slagits ihop till ett
gemensamt verksamhetsområde, med syfte att hitta samverkansvinster där vi bättre tar vara på resurser och
kompetens inom organisationen. Målsättningen är att kunna ge våra brukare rätt stöd i rätt tid och till rätt kostnad.
Den interna samverkan har förbättrats inom flera områden men behöver fortsätta att utvecklas. Genom en
förbättrad samverkan vuxenenhet, familjeenhet, verkställighet LSS och socialpsykiatri ökar samsynen kring det
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Mål
Årsprognos
gemensamma uppdraget att ställa om och erbjuda hemmaplanslösningar för att minska externa placeringar.
Det har fortsatt varit ett högt tryck på antalet samtal till kundtjänst renhållning vilket lett till att vi utökade med en
medarbetare tillfälligt. Vår tillfälliga utökning gav en högre tillgänglighet och bättre bemötande mot kunder. Ett
stort omställningsarbete har gjorts i och med övertagande av administrationen gällande renhållningen, och vi ser
att det lett till en ökad kontroll och bättre tillgänglighet för våra kunder.
De besökande verksamheterna såsom bibliotek och fritidsenheten har fortfarande trots pandemin kunnat
upprätthålla god tillgänglighet och service. Fritidsenheten har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer
fått anpassa verksamheten hela tiden. Anpassningar såsom digitala mötesträffar, mindre grupper i våra lokaler har
gjort att de kunnat upprätta en god tillgänglighet för våra ungdomar på ön. Biblioteket har fortsatt kunna erbjuda
hög tillgänglighet genom hemkörning av böcker, take-away påsar och digitala evenemang. Biblioteksverksamheten
har dessutom börjat med måndagsöppet på huvudbiblioteket i Henån samt konceptet Meröppet bibliotek i
Varekils, Svanesunds och Ellös bibliotek. Detta har lett till högre tillgänglighet och utökade öppettider totalt för
våra besökare.
Åtgärder som vidtagits inom byggenheten för kunna leverera en god tillgänglighet under året var bland annat
utökning av bemanning och gruppnummer till byggenheten som utökat våra telefontider från 6 timmar i veckan
till 24 timmar. Det går att nå såväl en administratör som handläggare alla dagar i veckan. Effekter vi såg av detta
var såklart högre tillgänglighet och servicenivå och mindre telefontid per handläggare trots att vi utökat antalet
timmar. Det som däremot varit problematiskt för allmänheten är att man under telefontid inte kunnat nå en
specifik handläggare.
När det gäller ärendebalansen för bygglov, så har den minskat. Per sista december hade vi 57 ärenden (i våras hade
vi cirka 150 i kö). Genom att vi utökat antalet handläggare, tagit fram nya rutiner för ärendeprioritering, haft
fokusveckor samt justerat såväl riktlinjer som delegationsordning så har detta gett en effekt på ärendebalansen.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

80

85

81

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

46

55

50

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

75

88

85

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

94

90

94

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

100

90

97

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

93

90

91

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

20

20

-

Antalet e-tjänster i kommunen (st)

Analys och bedömning
Resultatet i undersökningarna gällande svar på e-post, kontakt via telefon och bemötande vid kontakt når inte
uppsatt målnivå. Resultatet för kontakt via telefon och bemötande är dessutom sämre än föregående år, trots
utbildning och arbete med kontaktcenter. Snittet för de deltagande kommunerna i undersökningarna var 87 % för
e-post och 79 % för bemötande. Orust ligger på snittet för kontakt via telefon, men i de kommunerna där det
finns ett kontaktcenter är siffran överlag betydligt högre. Det är ett skäl till varför vi vill införa ett kontaktcenter.
Sektorerna mäter nöjdheten kring bemötande i sina brukar- och kundenkäter. Alla sektorer som mäter redovisar
höga resultat och når årets målvärde.
I de brukarenkäter som genomförs inom sektor lärande är det genomgående höga värden. Förskoleenkäten som
genomfördes i maj-juni uppvisade mycket hög nöjdhet bland brukarna. Dessvärre var det lägre svarsfrekvens på
grund av pandemin i enkäten. Skolinspektionens enkät för grundskolorna har genomförts vårterminen 2020 och
påvisade goda värden från elever, vårdnadshavare och personal. Även höstens brukarenkät från 2020 inom skolan
påvisade stabilt resultat även om det finns utvecklingsområden såsom 5:ornas lust att lära, möjlighet att påverka,
samt studiero. Orust kommun har blivit känd som en bra skolkommun.
Inom sektor samhällsutveckling har servicemätningar genomförts för kundtjänst, fritidsenheten och
fastighetsenheten. Nöjdheten är hög kring bemötande. Sektorn har under året särskilt arbetat med rutiner för
bemötande kring såväl e-post som telefon.
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Måluppfyllelse

Utfall Mål Utfall Indikator
2021
2021
2020
Sektor omsorg redovisade höga resultat i brukarundersökningar gällande gott bemötande. Resultatet släpar ett år
och avser alltså undersökningen som är gjord 2020. Utfallet ligger på 96 för hemtjänst, vilket innebär att resultatet
hamnar bland de 50 % av kommunerna i mitten, och för särskilt boende 91 vilket trots sin höga siffra innebär
bland de 25 % sämsta i landet. Enhetscheferna har tagit del av resultatet och arbetar vidare inom sina enheter
med punkter att förbättra.
För individ- och familjeomsorg, stöd och omsorg samt vård och omsorg finns inte denna indikator i Kolada.
Brukarundersökningar som gjorts för individ- och familjeomsorgen visar dock på ett högt resultat på frågor som
går att koppla till gott bemötande. Övriga verksamheter har under året arbetat med att ta fram egna
brukarundersökningar, för att kunna utvärdera sin verksamhet.
Under året har 20 externa och interna e-tjänster publicerats, vilket innebär att vi nådde målnivån. Några av etjänsterna ersätter dessutom upp till 10-15 pappersblanketter. Exempel på e-tjänster är anslutning till kommunalt
VA, mottagande av digitalt verktyg i grund- och gymnasieskola och ansökan specialkost.

Mål

Årsprognos

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i
Analys och bedömning
Sju av 11 indikatorer som mäter måluppfyllelsen nådde målvärdet, tre indikatorer nådde delvis målvärdet och en
indikator nådde inte målvärdet. I fullmäktiges målbeskrivning står det att våra brukare och barn, elever ska känna
sig trygga i våra verksamheter samt att verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet. Resultatet i merparten av
våra brukarundersökningar tyder på detta. Vidare ska andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen öka. Dessvärre minskar andelen något jämfört med föregående år. Vår myndighetsutövning ska utföras
med rättssäkert. Andelen vunna överklagande inom alla sektorer utan miljö och bygg tyder på detta. Trots att
antalet indikatorer som når målvärdet är fler än de som bara delvis gör det, så gör vi sammantaget bedömningen
att vi delvis når målet. Det beror på att indikatorn kring elevernas kunskapskrav i alla ämne är så pass viktig för
måluppfyllelsen, andelen vunna överklagande inom sektor miljö och bygg uppfylls inte samt resultatet i
brukarenkäten inom sektor omsorg har försämrats.
För att arbetet ska utföras med god kvalitet, är det viktigt att sektor omsorgs medarbetare har rätt kompetens för
sitt uppdrag. En undersökning har gjorts som visar att 92 % av sektorns medarbetare har adekvat utbildning för
sin tjänst. Tack vara äldreomsorgslyftet, är ytterligare medarbetare snart klara med sin utbildning och andelen med
utbildning förväntas öka.
För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling under året arbetat
med trivselhöjande åtgärder i Henån som centralort. De trivselhöjande åtgärderna såsom en båtskulptur med olika
blomsterarrangemang beroende på högtid och årstid, utökade sittbänkar och belysning har väckt stor
uppmärksamhet och skapat en trivsam stämning för såväl invånare som besökare. Under hösten och vintern har
vi arbetat tillsammans med företagarna kring torget i Henån. Det har bland annat inneburit gemensamma
planteringar och särskild satsning i samband med advent. Arbetet med trivselhöjande åtgärder i övriga tätorter
planeras och arbetas in kommande år.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

2,6

3

2,63

87

90

90

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och
kundenkäter sektor omsorg (%)

100

90

95

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och
kundenkäter sektor lärande (%)

91

90

95

Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i brukar- och
kundenkäter sektor samhällsutveckling (%)

88,6

85

89,3

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

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

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

74,3

75

77,1

100

90

-

Vunna överklaganden sektor lärande %

100

90

-

Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd %

95

90

-

Vunna överklaganden sektor omsorg %

100

90

-

Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling %

62

90

-

Vunna överklaganden sektor miljö och bygg %

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

Analys och bedömning
Svenskt näringslivs enkät om näringslivsklimatet presenterades i maj. Det var 200 Orustföretag som fått enkäten
och 94 svarade (56 %). Vartannat år tillfrågas också ledamöterna i kommunfullmäktige, varav 20 svarade. Av de
svarande företagen var det 75 % som haft kontakt med kommunen. Enkäten är i tre delar, varav sammanfattande
omdöme om företagsklimatet, enkätsvar och statistik från SCB och UC. I årets ranking hamnade Orust kommun
på plats 279, det är en ökning med 4 platser sedan föregående mätning. Betyget för 2021 hamnar på 2.6 (på en 6gradig skala). Det är samma siffra som 2020. Riksgenomsnittet är 3.2. Enkäten var en del i höstens arbete med ny
näringslivsstrategi.
Sektorerna mäter nöjdheten kring kvaliteten i verksamheten i sina brukar- och kundenkäter. Sektor lärande och
samhällsutvecklingen fick ett resultat som överstiger målvärdet. Sektor omsorg når inte riktigt målet på 90 %
nöjda och det beror på ett lägre resultat från brukarna på särskilt boende (83 %). Nästan 90 % av brukarna inom
hemtjänsten är nöjda och av de få klienter som valt att svara på enkäten inom individ och familjeomsorgen var
100 % nöjda. Brukarna ger låga resultat både inom hemtjänsten och särskilt boende när det gäller information om
förändringar. Inom hemtjänsten får verksamheten också lågt resultat när det gäller påverkan på besökstider. Inom
särskilt boende får verksamheten också lägre resultat för måltidsmiljön. Samtliga frågor med lägre resultat arbetar
sektorn vidare med.
Inom sektor lärande har historiskt sett såväl vårdnadshavare till barn i förskolan som elever i grundskolan varit
nöjda med verksamheten. Underlaget till mätvärdet är förskolan som görs årligen.
Enkäter görs under våren i förskolan och på hösten i övriga skolformer, men vårdnadshavare endast genom
skolinspektionens enkät vartannat år. I enkäterna är nöjdheten i grundskolan hög, men sjunker något i 9:an.
Inom sektor samhällsutveckling har servicemätningar gjorts inom kundtjänst, fastighetsenheten och fritidsenheten.
Vi har under året arbetat hårt med att korta svarstiderna inom kundtjänst och fastighetsenheten genom att
kontinuerligt följa upp och säkerställa att kommunens riktlinjer efterlevs, vilket vi ser har gett effekt. När det gäller
fritidsenheten har fokus legat på Ungdomsrådet för att skapa delaktighet och inflytande hos våra ungdomar,
genom att stärka arbetet med Ungdomsrådet.
Om man ser att eleven riskerar att inte nå gymnasiebehörighet så anpassar man studierna, kanske genom att
plocka bort något ämne så att eleven kan nå gymnasiebehörighet. Då blir effekten att eleven inte kan nå målen i
alla ämnen. Vårens resultat är bättre än förväntat vilket är glädjande. Skolorna har lyckats väl att under sista
terminen hjälpa eleverna att nå gymnasiebehörighet. Siffran för riket var 84,6 %. Det skiljer två procentenheter
mellan pojkars och flickors behörighet till de sistnämndas fördel och samma skillnad föreligger i riket. Även
andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen blev högre än förväntat och nära målvärdet för året.
Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten har inte haft något ärende alls för överprövning.
Alkoholhandläggningen har haft ett ärende uppe för prövning, som utföll till kommunens fördel. Domslut föll
under 2021 i tre upphandlingar som överprövats enligt lagen om offentlig upphandling. Maskiner Månsemyr och
elektrikertjänster som överprövades under 2020 samt skol- och närbusstrafik som överprövades 2021. Samtliga
avslogs av förvaltningsrätten och bekräftade att handläggningen ej brustit mot lagen i de punkter som prövats.
Inom sektor lärande har fyra beslut inom skolskjutsverksamheten överklagats och en inom upphandling. Alla föll
ut till kommunens fördel. Inom sektor samhällsutveckling har sju överklaganden inkommit, ett avseende
slamsugningstaxan och fem avseende detaljplan Svanesund 2:2 Kvarteret Triangeln. När det gäller överklagandet
av slamsugningstaxan avvisades det på grund av att det inkom för sent. Överklagande gällande detaljplan för
Triangeln har också avvisats. Sektor omsorg har en god rättssäkerhet, 95 % av besluten som överklagas har
avslagits. Av 66 avgjorda ärenden (som vunnit laga kraft) 2021 fick sektor miljö- och bygg rätt i 44 av dem. I
jämförelse med andra kommuner får Orust många överklagande. Under året har det varit stor personalomsättning
inom sektorn, många nya medarbetare med mindre erfarenhet. Vår bedömning är att målvärdet har varit för högt.
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3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden
Analys och bedömning
Sex av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen uppnådde målvärdet och en delvis. I fullmäktiges
målbeskrivning står det att vi ska ha fungerande information- och kommunikationskanaler med god spridning av
information och nyheter. Vår närvaro på sociala kanaler ska utvecklas. Indikatorerna visar tydligt att vi arbetar i
den riktningen och den samlade bedömningen är att målet har uppnåtts.
Under året har en ökad aktivitet skett på våra sociala medier, i syfte att synliggöra och stärka Orust identitet och
goda värden. Våra följare har ökat över målvärdet i samtliga kanaler såsom Facebook, Instagram och LinkedIn.
Bland annat så har arbetet med utsmyckning i Henån fått stor uppmärksamhet och många positiva kommentarer.
Under året har vi också varit aktiva på vår webb/hemsida, även Orustkommunikén är en viktig kanal för att stärka
varumärket Orust. Deltagande i Öppet Varv och Taubepriset är aktiviteter som verkligen sätter Orust kommun på
kartan. Genom medborgardialog i samband med framtagande av ny översiktsplan har vi också ställt frågan till
Orustborna om vad som kännetecknar Orust idag och i framtiden. Orust kommun har under 2021 fyllt 50 år, det
har vi firat med en digital julkalender som uppmärksammat viktiga händelser i Orust historia under de senaste 50
åren.
Flera verksamheter anmäler sig och nomineras till olika utmärkelser, vilket leder till bra marknadsföring av
kommunen och en stolthet bland medarbetare och invånare.
Under 2020 kom en ny lag om utreseförbud, med syftet att förhindra att barn förs ut ur landet för att bli bortgifta
eller för att könsstympas. Lagen är ett led i att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Orust kommun var
först i landet att använda sig av lagen. Kommunen har därför fått stor uppmärksamhet landet över.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

1 662

Öka

-

Antal följare på Facebook (st)

1 400

Öka

789

Antal följare på LinkedIn (st)

2 016

Öka

1 426

Antal följare på Instagram (st)

84,9

66

65,1

Webbplatsens tillgänglighet, (%)

5

Öka

-

Antal nomineringar sektor omsorg (st)

2

Öka

-

Antal nomineringar sektor lärande (st)

1

Öka

2

Antal nomineringar sektor samhällsutveckling (st)

Analys och bedömning
Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen för ett år sedan. Målsättningen var att öka antalet
följare, vilket uppnåtts med god marginal. Det mest delade inlägget på Facebook var uppmärksamheten som
hemtjänstens medarbetare fick på hemtjänstens dag med bilder från verksamheten. Nyheten om det pågående
arbetet med vattendraget i dalgången vid Brattorp, har gett över 1000 gilla på Linkedin, det är mycket mer än
något annat inlägg på sociala medier. Inlägget har också delats mer än något annat inlägg som kommunen
publicerat. Det visar att miljöinsatser är intressant. Miljöenheten får mycket uppmärksamhet för pågående projekt
relaterade till vatten.
Instagram är den plattform som har flest följare och den plattform som kommunen är mest aktiv på. På
Instagram är det vackra bilder från vår kommun som uppskattas allra mest.
Webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsdirektivet enligt lagen och därför planeras det för en ny webbplats 20222023. Siteimproves mätning för tillgänglighet har ändrats mycket jämfört med 2020. Den nya versionen,
NextGen, är bättre och fokuserar mer på aktuella tillgänglighetsproblem. Detta gör att årets målvärde på 66 %
och utfallet 2020 på 65,1 % inte längre är jämförbara. Vid årsskiftet var webbplatsens tillgänglighet 84,9 %,
jämförelsevärde för myndigheter var 83 %. Kommunens utfall är därmed godkänt och bedömningen att vi nådde
årets målvärde.
Totalt har kommunen fått 8 nomineringar under året och målvärdet var att öka jämfört med föregående år, då vi
endast mätte inom sektor samhällsutveckling som fick 2. Sektor omsorg fick 3 nomineringar till gott ledarskap
inom demensvård och en till årets anhörigkommun. Sektorn vann även årets interna kvalitetspris inom kategorin
"Förbättring av interna processer" genom service- och utvecklingsgruppens arbete med en väg in.
Sektor samhällsutveckling har klättrat ytterligare en placering i ekomatsligan och hamnade på plats 7 i landet. Vår
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Måluppfyllelse

Utfall Mål Utfall Indikator
2021
2021
2020
andel ekologiska inköp var 57 % ekologiskt och 31 % Svekologiskt, vilket menas både ekologiskt och svenskodlat.
Sektor lärande fick plats 24 i Lärarförbundets ranking (plats 32 2020) och hade den högsta lärarbehörigheten i
Västra Götaland och 12:e plats i Sverige. Det var sista gången Lärarförbundets ranking genomfördes. Sektorn
vann även årets interna kvalitetspris inom kategorin "Förbättring som gynnar våra användare" genom
grundsärskolans utvecklingsarbete.

Målområde hållbarhet och hushållning
Mål

Årsprognos

4. Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle
Analys och bedömning
Fyra av fem indikatorer som mäter måluppfyllelsen uppnådde målvärdet och en nådde inte målvärdet.
Bedömningen är att kommunen når det övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom att sänka
energianvändning, öka andelen fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon och ekologiska livsmedel. Vår ranking för
miljöbästa kommun har sjunkit jämfört med tidigare år och når inte årets målvärde. Men vi ligger ändå bland
mitten av kommunerna inom kommungruppen och i Västra Götaland, vilket kan bedömas som godkänt.
Fullmäktige vill också att vi ska arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av kommunen.
Kommunen har arbetat med nio prioriterade områden i sitt klimatarbete. Arbetet har skett inom ramen för Västra
Götalandsregionens utmaning till samtliga kommuner i form av ett politiskt beslutat klimatlöfte. Av våra nio
klimatlöften är fem genomförda; - nya personbilar är miljöbilar, - ställer krav i upphandling för transportdelen i
nya avtal, - analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar, - mäter matsvinn, har 100 % förnybar el i kommunens elavtal. De klimatlöften som är på god väg att uppfyllas är; - använder en
klimatstyrande resepolicy, - minskar inköp av fossilberoende engångsprodukter. Två klimatlöften klarade vi inte
genomföra under 2021 och det var; - använder cirkulära möbler, - möjliggöra för medborgarna att låna/hyra
produkter.
Kommunen minskar också sin pappersanvändning i takt med att allt fler digitala e-tjänster och system införs.
Antalet pappersutskrifter fortsätter att minska i kommunen och digital signering sker allt mer. Antalet körda mil i
tjänsten med privat bil har minskat som en effekt av allt fler digitala möte. Hela upphandlingsprocessen inklusive
numera en stor del av vår inköpsprocess sker helt digitalt.
Genom att välja rätt transportsätt vid leveranser minskas kommunens koldioxidavtryck. Våra leasingdator inom
förskola och skola levereras med tåg istället för flyg. Även avtal kring återtag/återbruk av utrangerad IT-utrustning
finns med leverantören. Vid inköp i förskolan arbetar man med giftfri förskola samt hållbarhet och källsortering.
Under hela 2021 har sektor omsorg arbetat med att minska matsvinnet på våra särskilda boenden, vilket har gjorts
i samarbete med kostenheten. Cheferna har haft regelbundna möten med kostenheten, både för att ta fram den
mat som efterfrågas och en dialog i arbetet med att minska matsvinnet.
Projektet Klimatklivet som kostenheten deltagit i är avslutat och målet med att minska klimatpåverkan med 13 %
inom projektgruppen beståendes av 10 kommuner nåddes nästan. Vi kan se att våra livsmedelsinköp under
projektperioden minskade markant och därmed även matsvinnet som är direkt kopplat till klimatpåverkan.
Minskade livsmedelsinköp har bidragit till att kommunen kan servera något extra gott(Guldkant) till de äldre inom
budgetram.
Miljöenheten arbetar genom sin myndighetsutövning aktivt för att säkerställa att miljömålen och lagstiftningens
krav uppfylls. Samarbeten sker med lantbrukare och genomförande av åtgärdsprogram för att hantera utsläpp från
såväl privata som offentliga aktörer. Pågående projekt för att öka landskapets vattenhållande förmåga bidrar
indirekt till minskad klimatpåverkan genom att marker som annars läcker växthusgaser läggs under vatten.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

9 419

10
285

10 644

Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år)

95

95

-

59

52

57

Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första
månader enligt KKiK, andel (%)
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Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

171

140

100

Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats)

54,1

35

54,1

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Analys och bedömning
Under 2021 färdigställdes två stora investeringsprojekt med bergvärmeanläggningar som gjort att behovet av köpt
energi har minskat samtidigt som effektiviseringar gjorts i förskolekök där ventilationen anpassats från tillagningskök
till mottagningskök. Den fulla nyttan av dessa åtgärder kommer först 2022 men redan nu ger det oss mycket bra
resultat.
Fastighetsenhetens sista oljepannor togs ur drift 2021. Från och med 2022 är det andel olja i fjärrvärmenätet som
avgör hur stor andel fossilfri uppvärmning det är i våra fastigheter. 2021 var andelen fossil energi i fjärrvärmen kring
6 %, vilket är högre än normalt. Detta beror på att det var kalla perioder både i januari och december som krävt
spetslast med olja. Trots kalla månader uppnåddes målvärdet på 95 % fossilfri uppvärmning.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka för att nå det nationella målet på 60 % ekologiska inköp i
offentlig sektor. Utfallet nådde vår egen målnivå men inte det nationella målet på grund av att flertalet ekologiska
produkter som vi normalt köper har varit restade i grossistens lager på grund av pandemin.
Orust hamnar på plats 171 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges miljöbästa kommun. Det är en försämring
jämfört med plats 100 i förra årets rankning. I kommungruppen mindre städer och landsbygdskommuner som Orust
tillhör hamnar vi på plats 69 av 136 och av Västra Götalands kommuner plats 27 av 49. Totalt får vi 19,6 poäng av 53
möjliga. Årets målvärde var plats 140, vilket vi inte nådde. Kommunerna rapporterar en mängd parametrar som
miljöcertifiering, kemikaliearbete, avfall, miljövänlig byggnation, klimat- och energifrågor, upphandling mm. Enkätens
utformning varierar från år till år. Miljöenheten fokuserar mycket på frågor kring vatten. Det bättre resultatet 2020
berodde troligen på att vi hade projekt och prioriteringar som matchade den enkätens fokus. I år hade enkäten ett
annat fokus som inte lika mycket gynnade vårt resultat.
Andelen miljöbilar i kommen har ökat med 15 nya el-fordon i år. Ytterligare 10 st är upphandlade men levereras först
2022. När dessa 10 nya elfordon kommer så har kommunen totalt 31 elbilar och 11 hybridbilar av kommunens totalt
118 fordon. Vid årsskiftet hade vi 86 stycken fossildrivna fordon. De 10 nya mindre skåpbilarna kommer att ersätta
10 fordon av de 86 fossildrivna fordonen. Målvärdet på 35 baserades på en förväntning om att den nya indikatorn
skulle ha en striktare definition av miljöbil, vilket inte var fallet. Även fossildrivna fordon kan fortfarande klassas som
miljöbil, vilket innebär att årets resultat överträffar målvärdet.
Mål

Årsprognos

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt
Analys och bedömning
En av tre indikatorer som mäter måluppfyllelsen uppnådde målvärdet, en delvis och en inte. I fullmäktiges
målskrivning står det att vi ska ha en långsiktig ekonomisk hushållning och en verksamhet i balans. Skattesänkning
ska genomföras och det ska finnas en helhetssyn och gemensam bild över hur resurserna bäst används. Vi ska
följa bostadsförsörjningsprogrammet för ökad tillväxt.
Kommunstyrelsen tillsammans med förvaltningen har arbetat i fullmäktiges målriktning. Skattesänkning har
genomförts som planerat med en hel krona under mandatperioden. Kommunens ekonomi har varit stabil och på
bra resultatnivåer sedan 2017. Sektor omsorg har gjort en ordentlig förändringsresa under ett par års tid och har
nu en ekonomi i balans. Det finns en tydlig ekonomistyrning, långsiktig planering och helhetstänk i vårt arbete.
Exempelvis har lokalförsörjningsprocessen och digitaliseringsprocessen utvecklats. Trots att en indikator visar på
ej måluppfyllelse och den samlade bedömningen för målet borde vara delvis uppfylld, sätter vi målet som uppfyllt.
Målstyrning syftar till att röra sig i en utvecklingsriktning. Den stabila ekonomin för kommunen, utvecklingen
inom omsorgen och alla detaljplaner och planprogram som är nära att antas gör att målet anses uppnått.
Kostnaden per invånare för individ och familjeomsorg är eftersläpande ett år och avser 2020. Under året har det
hänt mycket inom verksamheten. Antalet placeringar har minskat, antalet externa familjehem har minskat till
förmån för egna och förhindrande av placering samt hemtagning har varit möjlig tack vare den nyuppstartade
verksamheten boendestöd. I de projekt med hemmaplanslösningar som nu planeras är målet att halvera
kostnaderna för externa placeringar inom fyra år.
Detaljplanearbetet har varit ett mycket prioriterat område för en ökad tillväxt. Arbetet har under året intensifierats
och prioritering har gjorts tillsammans med politiken. Dock har inte arbetet gått så snabbt som det var planerat.
Under året har en avsiktsförklaring tecknats mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Orust kommun,
som företrädare för STO-kommunerna. Avsiktsförklaringen avser utredning, projektering och byggnation av
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Mål
Årsprognos
förbindelse mellan Orust och fastlandet. Detta har lett fram till medfinansieringsavtal för att kunna starta upp en
åtgärdsvalsstudie.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

Ja

100

Ja

Budgetföljsamhet totalt kommunen (%)

22

50

0

Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.)

4 607

Minska

4 547

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

Analys och bedömning
Kommunens ekonomiska resultat blev mycket högre än den budgeterade nivån. Den ekonomiska konjunkturen
har förbättrats, vilket innebär högre skatteintäkter. Statens kompensation till kommunerna under pandemin samt
andra statliga satsningar har även bidragit till att sektorernas samlade resultat blev ett större överskott. En sektor,
miljö och bygg, redovisade ett större underskott som har godkänts av kommunstyrelsen.
I år förväntades det antas detaljplaner med totalt 125 bostäder. Utfallet blev dock bara 22, Triangeln i Svanesund.
Detaljplanen för Åvägen i Henån 85 bostäder blev klar 2021, men har inte kunnat antas som tänkt på grund av
tillståndsprövningskrav från Länsstyrelsen för å-säkringsprojektet. Mollösunds hamnplan, 15 st, blev inte antagen
på grund av ändrad inriktning. Frimärksplaner i Henån och Svanesund 3 st, blev heller inte antagna.
Statistiken har ett års eftersläpning och utfallet för 2021 avser 2020. Målet var att minska kostnaden per invånare
för individ och familjeomsorgen. Mellan föregående års värde och årets värde ökade kostnaden med 60 kr per
invånare, vilket innebär att målvärdet inte uppnåtts. Det beror på att kostnaderna för placeringar inte minskat utan
snarare ökat. Nästkommande år förväntas att kostnaden ska minska tack vare hårt arbete med behandling och
insatser på hemmaplan istället för dyra externa institutionsplaceringar som sjönk under 2021.

Målområde attraktiv arbetsgivare
Mål

Årsprognos

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö
Analys och bedömning
Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen uppnådde målvärdet och en delvis. Fullmäktiges mål syftar till
att sänka sjukfrånvaro, öka motivationen bland medarbetare samt öka andelen stolta medarbetare. Engagemang
och motivation är fortsatt högt då pandemin alltjämt fortsatt påverka vår vardag.
Sjuktalen minskade något i jämförelse med samma period föregående år vilket var en mycket positiv trend. Något
som var särskilt glädjande var att den upprepade korttidsfrånvaron minskade, trots att man skulle stanna hemma
vid minsta symptom under pandemin. Ett nytt arbetssätt med stöd av HR enheten infördes under året där man
försökte möjliggöra att de som är helt sjukskrivna kommer i arbete med hjälp av en deltidssjukskrivning som HR
enheten betalar. Detta för att möjliggöra att vikarien kunde vara kvar så att medarbetaren kunde slussas tillbaka till
ordinarie arbete lite försiktigt men tidigare än det annars skulle ha varit. I december så tog sjuktalen höjd igen då
en ny mer smittsam variant av Covid gjorde entré. Det är dock uppenbart att sjuktalen sjunkit mot jämförbar
period trots påverkan av den pågående pandemin. Vidare har arbetsmiljöverket granskat kommunen och avslutade
tillsynen med ett godkännande utan behov av åtgärder. De sänkta sjuktalen under en pågående pandemi och det
goda resultatet vid tillsynen av arbetsmiljöverket är att tolka som att det övergripande målet är uppfyllt.
Måluppfyllelse

Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

9,6

8,3

10,2

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

81

80

81

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

80

80

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

87,5

80

83

Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Orust
kommun som arbetsgivare totalt kommunen (%)
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Utfall
2021

Mål
2021

Utfall
2020

Indikator

Analys och bedömning
Utfallet på sjukfrånvaron blev högre än målvärdet. Positivt är att det är lägre än samma period föregående år,
vilket borde innebära att sjukfrånvaron före pandemin har sänkts. När målet sattes så fanns en förhoppning att
pandemin skulle ha klingat av men då den inte gjort det och hela året präglats av pandemin så är det svårt att få till
en större sänkning av sjuktalen.
Utfallet i medarbetarenkäten som mäter det totala medarbetarengagemanget och motivationen hos medarbetare
når eller överstiger årets målvärde. Det är ett bra resultat för kommunen och i jämförelse med andra. Det är
glädjande att vi lyckats upprätthålla den höga motivationsfaktorn trots att pandemin nu är inne på sitt andra år.
I medarbetarenkäten för 2021 var det 87,5 % som gärna rekommenderar Orust kommun som arbetsgivare. Det är
långt högre än årets målvärde. Det är oerhört positivt och mycket viktigt för kommunen i uppdraget att vara en
attraktiv arbetsgivare så att vi möjliggör vår kompetensförsörjning nu och i framtiden.
Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade om 17 riktade
uppdrag i budget 2021 med plan 2022-2023. De
riktade uppdragen kan vara ettåriga eller fleråriga. De
gäller under hela planperioden om inget annat anges.

Teckenförklaring
Uppfyllt
Delvis uppfyllt/
på god väg

Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Av totalt 17 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta
med under planperioden är 13 uppdrag genomförda
och avslutade. Fyra uppdrag pågår och avslutas under
2022, vilket är sista året i mandatperioden.

Ej uppfyllt

Målområde attraktiv kommun
Uppdrag

Kommentar

Måluppfyllelse

a) Seniorbostäder som
hyresrätter prioriteras vid
kommande markanvisningar
med start 2019 (Sektor
samhällsutveckling)

Förutsättningar för utbyggnad av seniorbostäder i hyresrättsform
(trygghetsboende) har skapats i detaljplan för Åvägen.
Detaljplanen är klar, men kan antas först efter att länsstyrelsen
godkänt underlag för tillståndsprövning av åns erosionssäkring,
alternativt efter miljödom. Dialog med länsstyrelsen pågår för att
snabba på processen.
Förutsättningar för seniorbostäder i hyresrätter skapas också i
Svanesund. Planprogrammet för Svanesunds centrum har
godkänts under hösten 2021 och ligger till grund för två
detaljplaner, vilka skapar förutsättningar för ett hundratal
bostäder i centralt läge. Detaljplan norr om Färjevägen har varit
på samråd under 2021 och förväntas antas under 2022. Arbetet
med en detaljplan för centrum söder om Färjevägen har
påbörjats, väntas bli klar 2023. Båda detaljplanerna skapar
förutsättningar för markanvisningar eller upphandlingar för
seniorbostäder i hyresrättsform. En detaljplan för hyresbostäder
i stiftelsen Orustbostäders regi "Triangeln" har antagits av
kommunstyrelsen i augusti 2021. Diskussioner har påbörjats
med kommunledningen om att ta fram en detaljplan
och upphandling för ett kvarter med seniorbostäder i
hyresrättsform vid Ellöskrysset, på tomten för gamla låg- och
mellanstadieskolan.

b) Omvandla detaljplaner för
fritidshusområden till året-runt,
start 2019 (Sektor
samhällsutveckling)

I uppdraget att ändra 9 fritidsplaner till åretruntboende har en
förstudie genomförts, vilket lett till beslut i kommunstyrelsen i
mars att i en första etapp genomföra 5 detaljplaner samt utöka
verksamhetsområdet för VA i Halsområdet Svanesund för att
möjliggöra utvecklingen mot åretruntboende där. Planarbetet har
gått snabbt framåt under 2021. Samråd för de fem planerna hölls
under hösten 2021. Inga påtagliga synpunkter från sakägare,
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Uppdrag

Kommentar

Måluppfyllelse

organisationer och myndigheter framkom, förutom statliga krav
på att geotekniska utredningar genomförs. Detta kan innebära en
förskjutning för några av planerna.
d) Sjöbodar på kommunens
mark/villkor ses över för att
skapa möjlighet för fler
Orustbor att få tillgång till
sjöbod på sikt. Ny policy,
riktlinjer och bestämmelser tas
fram 2019 för sjösättning 2020.
(Sektor samhällsutveckling)

Program för Henån centrum som i efterföljande detaljplan
(startar tertial ett 2022) möjliggör sjöbodar längs sjöbodkullen
har antagits av kommunfullmäktige. En handfull sjöbodar har
lagts till i detaljplan för Mollösunds hamnområde, denna plan
beräknas antas under tertial två 2022. Arbete med att ta fram
policy, riktlinjer och bestämmelser har, efter dialog med
utskottet för samhällsutveckling, pausats till förmån för andra
arbetsuppgifter.

e) Projekt ”närlagad mat” på
plats i ett testområde 2020.
(Sektor omsorg)

Under 2020 påbörjades ett motiveringsarbete för att öka antalet
brukare ska välja lättare matlagning i hemmet före t.ex. matlådor.
Lättare matlagning utförs redan i stor utsträckning, speciellt av
de som inte har ekonomi att beställa den så kallade Tjörnlådan,
men också hos de som vill påverka valet av måltid.
Tjörnlådan är populär, många föredrar detta framför att få hjälp
av hemtjänsten att tillreda måltid. Maten som erbjuds via
Tjörnlådan är av god kvalitet och det är därför svårt att motivera
de som redan har denna att istället välja lättare matlagning.

f) Utöka antalet äldreboenden
som kan drivas som
intraprenader. (Sektor omsorg)

Sektor omsorg har under året två verksamheter som ansökt om
intraprenad från 2022. Både Strandgården och Kaprifolgården
kommer drivas som intraprenader från och med 2022, utöver
Fyrklövern som gått in på sin andra avtalsperiod som
intraprenad.

g) Utreda fler möjligheter för
äldre att till en låg avgift resa
kollektivt inom Orust
kommun. (Sektor ledning och
verksamhetsstöd)

En upphandling har genomförts gällande skolskjuts och
närbusstrafik. Beslutet överklagades och processen har därför
dragit ut på tiden, men är nu klart. Närbusstrafiken som
upphandlats kommer att vara en extra samhällsservice som är
gratis för alla invånare, med tolv rutter, två dagar i veckan, med
upphämtning i anslutning till hemmet.

h) Avtal med GR – Vår avsikt
är att ansöka om att gå med i
GR (Göteborgsregionen).
Förtydligande kring kostnader
med nuvarande Fyrbodal
jämfört med GR. Ansökan ska
förberedas och lämnas in inför
nästa mandatperiod. (Sektor
ledning och verksamhetsstöd)

Under 2019 skedde ett inledande dialogmöte med GR.
Bedömningen var då att GR:s pågående organisationsöversyn
skulle slutföras och att ny kontakt skulle ske i god tid före valet
2022. I januari 2022 har kommunstyrelsens presidium haft ett
uppföljande möte med GR:s presidium. Där gavs ett tydligt
besked om att det inte finns någon möjlighet att utöka GR:s
kommunalförbund med fler medlemskommuner.

i) Förbättra företagsklimatet
genom samverkan mellan
kommun och näringsliv. (Alla
sektorer)

Fokus har varit på att ställa om istället för att ställa in och
mycket av näringslivsarbete har skett digitalt. Under pandemin
har många företag, särskilt inom besöksnäringen haft det jobbigt.
Därför har det varit extra viktigt att kanalisera rådgivning,
företagsakuten och andra stödformer samt att lyssna. Flera
frukostträffar var planerade men fick ställas in, dock
genomfördes ett fysiskt möte som var mycket välbesökt och
uppskattat. Flera möten med näringslivsrådet har genomförts
såväl digitalt som fysiskt, varav en workshop om ny
översiktsplan. Vi har även deltagit i Företagarnas styrelsemöten
och uppmärksammat Årets företagare.
Samarbetet med Västra Götalandsregionen har utmynnat i en
utbildning/information om IT-säkerhet i syfte att motverka
cyberbrott. Utbildningen är helt ny och i första omgången
vänder den sig till Orustföretagen. Dessutom har "Hållbar
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besöksnäring" startat som ska ge turistföretagen möjlighet till
kompetensutveckling.
Projektet Maritim utveckling i Bohuslän avslutades i somras.
Över 30 Orustföretag har fått prova att arbeta med en
företagscoach. Det har arrangerats ett antal seminarier där
Orustföretagen har kunnat delta. Dessutom har Företagsarenor
skapats som ett samarbete med sex kommuner för att stötta våra
företag. Detta samarbete fortsätter mellan kommunerna.
Samarbetet med Svenskt näringsliv och Fyrbodal fortsätter enligt
5-punktsprogrammet. Två webbinarier har genomförs på temat
"Tillståndsgivning och företag". Detta genomförs också i
samarbete med "Ett enat Bohuslän"
Arbetet med att informera företagen om det affärsstödssystem
som finns tillgängligt har varit intensivt. Statistik visar att det blir
fler och fler företag från Orust som använder sig av olika delar i
systemet.
Våra lokala företag har bjudits in till kvällsmöten i syfte att
förenkla för företagens deltagande i upphandlingen.
Kommunen har ordnat två möten med Västra
Götalandsregionen angående Fiberutbyggnad och hur företagen
ska kunna utnyttja tjänster i nätet på bästa sätt. Detta är
prioriterade frågor i vårt näringslivsnätverk.
j) Ta fram och börja arbeta
efter de reviderade riktlinjerna
för kommunikation under
2019. Satsa på utveckling av
sociala kanaler utöver
webb/hemsida - vara där våra
invånare är. (Sektor ledning och
verksamhetsstöd)

Nya riktlinjer för kommunikation beslutades under 2020 och
uppdraget avslutades i samband med årsredovisningen för
2020. Flera sociala kanaler används av kommunens
verksamheter. Antalet inlägg och följare ökar.

n) Från 2021 driftsätta en ny
gemensam parkenhet med ökat
fokus på trivselhöjande
åtgärder i våra orter. (Sektor
samhällsutveckling)

En båtskulptur med plantering har färdigställts vid rondellen i
Henån, fler bänkar har placerats i Henåns centrum. Julbelysning
har utökats på torget och vid rondellen i Henån. Julbelysning i
övriga orter planeras och beställs inför nästa jul. Lona-ansökan
är inlämnad för bidrag till arbetet med kartläggning av invasiva
arter på kommunens mark samt pollineringsprojekt i bl.a.
Svanesund. Arbete med framtagande av riktlinjer för hantering
av förfrågningar av fällning av träd pågår och beräknas gå upp
för beslut i början av 2022.

o) Öka samverkan mellan
sektor lärande och omsorg, för
att tidigt jobba förebyggande
och undvika att barn och
ungdomar hamnar i
utanförskap. (Sektor lärande
och omsorg)

Samordnaren har tillsammans med en arbetsgrupp med personal
både från sektor omsorg och lärande identifierat
utvecklingsområden, exempelvis brister i likvärdighet i
främjandearbetet kring närvaro. En gemensam ansökan med
samtyckesblankett har tagits fram samt en rutin och
informationsblad för skola och socialtjänst där det presenteras
tydligt hur varje sektor skall gå tillväga för att ett barn/ungdom
skall kunna bli ett ärende. Arbetsgruppen fortsätter att arbeta
fram rutiner som är nödvändiga för att öka samverkan, som till
exempel SIP modellen. Arbetsgruppen har ett inplanerat möte i
veckan. Personal från skola och socialtjänst samverkar i
ärenden.
Det finns inbokade gemensamma föreläsningar för skola och
socialtjänsts personal med inriktning på ”förebyggande arbete
för elevers närvaro” med diskussioner. Sektor omsorg kommer
att återuppta sina besök på skolorna för att informera om
socialtjänsten med 1 gång per termin. Socialtjänsten ”mottaget”
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erbjuder även skolan att ringa i konsultativa ärenden.
p) Under 2021 ta fram förslag
på hur ett kontaktcenter för
kommunen kan inrättas med
uppdraget att ge information
och vägledning samt handlägga
enklare frågor. (Sektor ledning
och verksamhetsstöd)

Under våren påbörjades arbetet med en förstudie, som skulle
resultera i en rapport om hur ett kontaktcenter ska kunna byggas
upp i vår kommun. I september presenterades förstudien för
kommunstyrelsens arbetsutskott, där beslut fattades om att gå
vidare i arbetet mot ett införande. Under hösten har en
projektorganisation tagits fram, rekrytering av en samordnare för
kontaktcenter har skett och arbetet är i full gång för att ett
införande ska kunna ske under 2022.
Målet med att inrätta ett kontaktcenter är att förbättra
tillgänglighet och service för våra kommunmedlemmar samtidigt
som verksamheterna kan använda sin kompetens på mer
avancerad handläggning.

q) Under 2021 särskilt arbeta
med bemötandefrågor och
förhållningssätt i hela
organisationen. (Sektor ledning
och verksamhetsstöd)

I samband med arbetet med förstudie inför ett kontaktcenter har
stort fokus legat på frågor kring bemötande, tillgänglighet och
service.
Detta är dock inte en fråga enbart för ett kommande
kontaktcenter, utan ett självklart fokusområde för hela
kommunen. I samband med chefsdagar i oktober då
kommunens samtliga chefer deltog, togs bemötandefrågan upp
ur olika synvinklar. Bland annat berättade Skatteverket om sin
utvecklingsresa där bemötandet stått i fokus.
Inom byggverksamheten har förändringar genomförts under
våren i syfte att bättre kunna möte kommuninvånarnas önskemål
på högre tillgänglighet. Man har bland annat infört
gruppnummer och telefontiderna är längre än tidigare.
Kommuninvånare och företag har uttryckt stor belåtenhet över
denna utveckling.

Målområde hållbarhet och hushållning
Uppdrag

Kommentar

Måluppfyllelse

c) Industriområden prioriteras
för byggnation av arbetsplatser
(Sektor samhällsutveckling)

Arbete med framtagande av detaljplan för kommunalt och privat
verksamhetsområde i Varekil samt planprogram som möjliggör
kommande detaljplan för industri i Svanesund Ängås fortskrider.
Utredning för vänstersvängfält i Varekilsplanen visade på mycket
höga kostnader och de privata fastighetsägarna där drogs sig ur en
delfinansiering, varvid denna del av planen pausats. Resterande
del av planen är klar och går på samråd under vintern 2022.
Program för Ängås bedöms kunna godkännas av
kommunfullmäktige under det första tertialet 2022. Positivt beslut
i kommunstyrelsen om planbesked för ett handels- och
verksamhetsområde på västra sidan av Varekilskrysset har fattats
och ett planarbete påbörjades under hösten 2021. Samråd för
denna plan bedöms kunna genomföras under sommaren 2022.

k) Utreda övergång från utskott
till nämnder (sektor ledning
och verksamhetsstöd)

I samband med den nya mandatperioden gav
kommunfullmäktige förvaltningen uppdraget att utreda en
eventuell övergång från vår nuvarande utskottsorganisation till
en nämndsorganisation.
Under 2020 genomfördes inledningsvis dialoger med politisk
ledning. Dessa resulterade i uppfattningen att man var relativt
nöjd med nuvarande organisation, att man såg stora fördelar,
bland annat i form av det helhetstänk och förmåga att prioritera
som man upplevde att man uppnår i och med nuvarande
organisationsform. Under året gjordes också en
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omvärldsbevakning, där vi kunde göra jämförelser med andra
kommuner med dels liknande organisation som oss, men också
med kommuner som har valt den klassiska
nämndsorganisationen. Under hösten presenterades
förvaltningens utredning för KSAU, på vilken alla partier hade
möjlighet att yttra sig. Där framkom tydligt att de beslutsförslag
som skulle tas fram skulle omfatta organisationsförändring
gällande miljö- och byggs tillhörighet. Nuvarande organisation
med utskott skulle kvarstå och inte förändras.
Beslut togs i kommunstyrelsen i januari 2021. Beslutet innebar
att de eventuella förändringar som skulle ske gällande politiska
organisationen måste göras klart under hösten 2021. Signalerna
från politiken var dock att det i såfall handlar om mindre
justeringar. Parallellt med detta uppdrag ligger också uppdraget
som kommundirektören har att genomföra en
organisationsförändring där Miljö och bygg upphör som egen
sektor och blir en del av Sektor Samhällsutveckling. De mindre
justeringar i den politiska organisation det kan bli fråga om
måste samspela med den organisationsförändring som
genomförs inom förvaltningssidan.
Under hösten tog nämnderna beslut om förändringar i
reglementen och delegeringsordningar. Vid årsskiftet trädde
dessa sedan ikraft, tillsammans med organisationsförändringen
då Sektor miljö och bygg upphörde.
l) Effektivisera våra interna och
externa processer genom att
arbeta sammanhållet mot
smarta digitala lösningar i
samtliga verksamheter, start
2019 (Alla sektorer)

Digitaliseringsarbetet fortsätter i oförminskad takt i alla
verksamheter. Vi arbetar på att förbättra prioriterings- och
beslutsprocessen eftersom det är viktigt, när det är högt
digitaliseringstryck, att ledningen kan prioritera och besluta om
de projekt som har störst nytta och effekt för våra
kommuninvånare och internt i organisationen.
Arbetet med listan över prioriterade e-tjänster går för
högtryck och den centrala utvecklargruppen har gett stöd till
alla sektorer i e-tjänstarbetet. Inom sektor LoV har e-tjänster för
autogiroansökan och servering av alkoholdrycker publicerats
under hösten. Prioritering för första halvårets utveckling 2022
har beslutats och planering pågår för fullt för det fortsatta
arbetet.
Projektet för säker datalagring har slutförts under tertial 3 vilket
förbättrat säkerheten för backup och återläsning av data. Under
hösten har upphandling av datakommunikation genomförts
och upphandling av nytt kundtjänstsystem för kontaktcenter
pågår. Andra projekt som pågår är Införandeprojekt för nytt
HR-system, Microsoft 365 och e-arkiv.
Sektor lärande har upphandlat en ny leverantör av
verksamhetssystem som kommer ersätta tre andra system under
2022 och bli ett mer av ett helhetssystem.
Implementering är i uppstart. Systemet innehåller nya e-tjänster
såsom checkin och checkout i förskola och fritids,
ledighetsansökan, skolval, kulturskola m.m. Systemet kommer
att förenkla processer, skapa enklare samverkan med andra
system samt minska kostnaderna. Det blir också enklare för
personal att analysera elevernas skolresultat då data kommer
finns tillgänglig för läraren. Såväl personal, vårdnadshavare som
elev kommer få mer upplevelsen av "en väg in".
Under året har sektor omsorg arbetat med nytto- och
ekonomianalyser av de förslag på digitala lösningar som finns. I
dessa har vi till exempel kunnat se att det inte finns något större
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behov av digital tillsyn nattetid i hemtjänst, ett förslag som länge
varit på vår lista. Vi har haft flera projekt som varit pågående
under året som till exempel Lifecare mobil omsorg, nyckelfri
hemtjänst, digitala medicinskåp och digitala signeringslistor med
påminnelsefunktion.
m) Organisationsförändring där
plan, bygg och miljö
samorganiseras, för att få bort
”stuprör” och skapa större
möjligheter för samarbete och
effektivare processer. (Sektor
ledning och verksamhetsstöd)

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari att ge
kommundirektören i uppdrag att genomföra en förändring där
sektor miljö och bygg upphör som egen sektor och blir en del av
sektor samhällsutveckling. Förändringen ska vara genomförd
senast 1/1 2022. Sektorschef för samhällsutveckling har under
året genomfört en organisationsöversyn för att möjliggöra att
nuvarande sektor miljö och bygg blir en del av sektor
samhällsutveckling. Förändringarna beräknas genomföras enligt
plan.
Under hösten har förändringar beslutats om i reglemente för
kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnd samt social
myndighetsnämnd. Likaså kommer förändringar i nämndernas
delegeringsordningar att genomföras.
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I kommunens resultat ingick jämförelsestörande
poster med 1,0 mnkr. Eftersom ändrade
redovisningsprinciper avseende exploateringsredovisning innebär att kommunen får en större
volalitet i resultatet bedöms hela exploateringsverksamheten vara en post som ska ingå i
jämförelsestörande poster. I årets poster ingår
exploateringsverksamheten med -0,7 mnkr och
resterade del av jämförelsestörande poster avser
utrangeringar och reavinster under året. De största
posterna avser utrangering om -2,1 mnkr som har
gjorts pga ändrat beslut avseende översvämningsåtgärder i Henån samt reavinster om +1,3 mnkr vid
försäljning av Ålgård och +1,6 mnkr övrig mark..

Resultat och ekonomisk ställning
I detta avsnitt görs en finansiell analys av Orust
kommuns sammanställda redovisning och
kommunen. Sammanställd redovisning är att jämföra
med benämningen koncernredovisning som används
i den privata sektorn. I kommunens sammanställda
redovisning ingår Stiftelsen Orustbostäder. I analysen
kommer varje avsnitt att inledas med en analys utifrån
koncernen för att avslutas med kommunen.
För att kunna bedöma finansiella förutsättningar i ett
vidare perspektiv än de övergripande finansiella
målen används den så kallade RK-modellen.
Modellen bygger på fyra viktiga grundstenar: det
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella
utvecklingen.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till +66,7 mnkr. Det kan jämföras med
föregående år då resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till +59,9 mnkr.

Resultat och kapacitet
Resultatutveckling
Resultatet för den kommunala koncernen uppgick till
ett överskott på 70,2 mnkr varav kommunen bidrog
med 67,7 mnkr och Orustbostäder med 2,4 mnkr.
Koncernens resultat var 20,9 mnkr bättre än
föregående år (+49,3 mnkr). Stiftelsen
Orustbostäders resultat var 0,5 mnkr bättre jämfört
med 2020 (+2,4 mnkr).

Kommunens årsresultat var, exklusive extraordinära
poster och affärsdrivande verksamhet 7,2 % av
verksamhetens nettokostnad. Generellt brukar ett
positivt resultat som motsvarar 2-4 % av
verksamhetens nettokostnader betraktas som god
ekonomisk hushållning, vilket också är ett av
kommunens finansiella mål. För Orust innebär 2-4 %
ett positivt resultat om cirka 20-40 mnkr. Med en
sådan nivå på resultatet brukar de flesta kommuner
på egen hand klara av att över en längre tidsperiod
finansiera sina ersättningsinvesteringar och
nödvändiga nyinvesteringar utan att ta lån. Det
finansiella budgetmålet för 2021 var 2,0 % vilket har
uppfyllts. Det långsiktiga målet bedöms som uppfyllt.

Fullmäktige har inte beslutat om budget för
koncernen. Stiftelsen beslutar om årsvis budget
medan fullmäktige beslutar om budget och
flerårsplan för kommunen. Tillsammans uppgick
budgeterat resultat för koncernen till 19,8 mnkr.
Utfallet innebär en positiv budgetavvikelse på 50,3
mnkr. Budgetavvikelsen återfinns hos kommunen
och beror främst på ökad nettotintäkt för
skatteintäkter och utjämningssystem med 40,0 mnkr.

Intäkter och kostnader
Koncernens intäkter exklusive jämförelsestörande
poster, skatter, generella statsbidrag och finansiella
intäkter minskade med 6,2 mnkr eller 2,2 % jämfört
med föregående år och uppgick till 282,2 mnkr.
Koncernens kostnader exklusive jämförelsestörande
poster och finansiella kostnader ökade med
38,9 mnkr eller 3,5 % och uppgick till 1 159,2 mnkr.

Kommunen har varken erhållit utdelning eller
utbetalat något bidrag till Stiftelsen Orustbostäder
under 2021.
Kommunen redovisade ett positivt resultat om
67,7 mnkr. Det budgeterade resultatet var +18,5
mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till +49,2 mnkr.

För kommunen uppgick verksamhetens intäkter
exklusive jämförelsestörande poster till 231,4 mnkr
(236,6 mnkr 2020), vilket var en minskning med
5,2 mnkr eller 2,2 % jämfört med föregående år.
Största delen avser minskade erhållna bidrag om
4,0 mnkr. Bidrag för höga sjuklönekostnader har

Årets balanskravsresultat efter justeringar blev
+65,7 mnkr. En avsättning av medel till
resultatutjämningsreserven har gjorts med 3,5 mnkr
för året. Efter årets avsättning uppgår reserven till
71,3 mnkr.
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minskat med 4,5 mnkr pga färre antal
ersättningsmånader och en lägre ersättningsnivå
jämfört med 2020. Övriga bidrag som minskat är
erättning från Migrationsverket med 5,6 mnkr och
bidrag från Socialstyrelsen med 1,3 mnkr. Övriga
bidrag som ökat är bidrag från Arbetsförmedlingen
med 2,0 mnkr och statsbidrag för pågående
miljödriftsprojekt med 2,0 mnkr.

livslängdantagande enligt riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld.

Verksamheternas kostnader i övrigt (tjänster,
entreprenader, varor, bidrag mm) uppgick till
404,7 mnkr, vilket var en ökning med 6,8 mnkr eller
1,7 % jämfört med 2020 (397,9 mnkr). De största
kostnadsökningarna fanns inom köp av
huvudverksamhet 3,2 mnkr, köp av tjänster, 2,9 mnkr
och transporter 2,8 mnkr. Inom köp av
huvudverksamhet har kostnad för renhållningsentreprenad och slam ökat med 11 mnkr samtidigt
som sektor omsorg har minskade kostnader om 9,4
mnkr för köp av placeringar.

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar
och jämförelsestörande poster) inom kommunen
ökade med 37,3 mnkr och uppgick till 1 118,8 mnkr.
Ökningen motsvarade 3,4 % jämfört med föregående
år (1 081,5 mnkr). Det var en betydligt högre
kostnadsutveckling än mellan åren 2019 och 2020.

Kostnad för konsulter har ökat med 1,8 mnkr där den
största ökningen återfanns inom miljöenhetens
bidragsfinansierade miljöprojekt. På grund av
pågående digitaliseringsarbete har IT-relaterade
kostnader ökat med 1,3 mnkr. Kostnader för
transporter har ökat med 2,8 mnkr och de största
kostnadsökningarna återfinns inom renhållningsverksamheten med 1,4 mnkr, skolskjutsar med 0,5
mnkr och hemtjänsten med 0,6 mnkr.

Den enskilt största kostnadsposten var
personalkostnader inklusive pensionsutbetalningar
och löneskatt vilken utgjorde 61 % av kostnaderna.
De totala personalkostnaderna (inklusive
pensionskostnader och löneskatt) uppgick till
720,8 mnkr, vilket motsvarade en ökning med
28,6 mnkr eller 4,1 % jämfört med 2020
(692,2 mnkr). Detta kan jämföras med att den
genomsnittliga löneökningen inom kommunen var
2,46 %, vilket motsvarade ca 9 mnkr. Kostnad för
månadslön och timlöner ökade med 4,9 %. I
kostnadsökningen ingår ordinarie löneökning, ökade
satsningar genom statbidrag och utbetalda
engångsbelopp enligt kollektivavtal.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunens skatteintäkter uppgick till 806,7 mnkr,
vilket var en ökning med 17,7 mnkr eller cirka 2 %
jämfört med 2020 (785,9 mnkr). Detta beror främst
på ett ökat skatteunderlag på grund av bättre
ekonomisk konjunktur än förväntat för 2021. Årets
skatteintäkter inkluderar en prognostiserad
slutavräkning för 2021 med 17,4 mnkr samt den
definitiva slutavräkningen för 2020 på 2,5 mnkr.

Med hjälp av statsbidrag har sektor Omsorg kunnat
göra personalsatsningar om 4,8 mnkr. Inom
statsbidraget Äldreomsorgslyftet har sektorn kunnat
öka bemanningen till en kostnad om 3,0 mnkr och
för statsbidraget God vård och omsorg för äldre har
satsningar om 1,8 mnkr gjorts inom chefsstöd,
psykiatri och ökad sjuksköterskekompetens.

De generella statsbidragen och utjämning ökade med
31,9 mnkr jämfört med 2020 och uppgick till
214,8 mnkr. Tillfälliga statsbidrag minskade med
29,8 mnkr till 10,3 mnkr och avsåg de generella
statbidragen Skolmiljard och God vård och omsorg
för äldre. Bidragsminskningen avsåg främst minskade
tillfälliga bidrag relaterade till coronapandemin.
Inkomstutjämningsbidraget ökade med 14,1 mnkr till
130,0 mnkr. Regleringsbidraget ökade med 29,8 mnkr
till 45,4 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften låg kvar
på samma nivå som 2020, -32,2 mnkr. LSSutjämningen gick från attt vara en avgift under 2020
till bidrag 2021 och ökade med 3,5 mnkr till
1,7 mnkr. Fastighetsavgiften ökade med 5,0 mnkr till
59,6 mnkr.

Inom Lärande har satsningar på lärartäthet gjorts med
hjälp av 1,3 mnkr från Skolmiljaden. Utöver ordinarie
löneökning för grund- och förskolelärare har det
tilldelats ett engångsbelopp motsvarande
kostadsökning om 0,6 mnkr. Inom förskolan har
timlönekostnaden ökat med 0,5 mnkr för att kunna
satsa på kompetensutveckling.
Arbetsgivaravgifterna har ökat med 4,6 mnkr
beroende på de högre personalkostnaderna.
Pensionskostnaderna ökade med 4,4 mnkr, vilket
främst beror på engångskostnad för ökat
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Covid-19
I syfte att avlasta arbetsgivare för höga
sjuklönekostnader införde staten tillfälliga
ersättningsregler under pandemin. För 2021 erhöll
kommunen sjuklöneersättning för perioden januariseptember. Ersättningen har fördelats ut till
respektive sektor och uppgick till 5,5 mnkr. Mest fick
sektor omsorg. Motsvarande ersättning för perioden
april-december 2020 uppgick till 10 mnkr. Orust hade
redan före pandemin hög sjukfrånvaro och höga
sjuklöner. År 2019 uppgick sjuklönekostnaden till
13,2 mnkr. Det kan jämföras med kostnaderna år
2020 under pandemin på 14,1 mnkr då ersättningen
uppgick till 10 mnkr. Vi kan konstatera att den
ersättning kommunen fick under pandemin till stor
del finansierat en för Orust normal sjukfrånvaro.
Något som är glädjande är att sjukfrånvaron
minskade mellan 2020 och 2021 trots perioder med
hög smittspridning och frånvaro.

Räntekostnader för pensioner minskade med
0,8 mnkr. Räntekostnaden på långsiktiga lån
minskade med 1,0 mnkr, vilket beror på amortering
av låneskulden och den fortsatt låga räntemarknaden.
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till
141,4 mnkr (160,2 mnkr 2020).
Kommunens bruttoinvesteringar uppgick till
101,4 mnkr, vilket var en lägre nivå än budgeterat
(142,7 mnkr).

Jämfört med 2020 erhöll kommunen färre tillfälliga
bidrag och ersättningar som kompensation för högre
kostnader till följd av pandemin. Förutom ersättning
för höga sjuklöner fick kommunen ersättning för
tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringställen. Ersättningen tillföll miljöenheten
som utförde tillsynen.

Skillnad mellan budget och utfall fanns både inom
den skattefinansierade (32,4 mnkr) och affärsdrivande
verksamheten (8,9 mnkr). De största avvikelserna
inom skattefinansierade var projekt ombyggnad
Strandgården och inom affärsdrivande projekt Ellös
avloppsreningsverk.

Under 2020 erhöll sektor omsorg ersättning för
merkostnader för t.ex. skyddsutrustning. Under 2021
finansierades liknande merkostnader inom
statsbidraget God vård och omsorg för äldre på
8,8 mnkr. Sektor lärande erhöll ett tillfälligt statligt
stöd på 1,6 mnkr till insatser som syftade till att
minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin.

Avskrivningarna är kommunens periodiserade
kostnader för investeringar. Avskrivningarna uppgick
totalt till 59,3 mnkr, vilket var en ökning med
1,9 mnkr jämfört med 2020 (57,4 mnkr).

Alla sektorer har under pandemin haft lägre
kostnader på grund av stängning av verksamheter,
anpassningar och minskad efterfrågan på välfärd. Det
är en av flera orsaker till att sektorerna redovisade
budgetöverskott.

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur
stor andel av nettoinvesteringarna (bruttoinvestering
minus offentliga investeringsbidrag) som kan
finansieras med de skatteintäkter och övriga intäkter
som återstår när den löpande driften är finansierad.
Över 100 % innebär att kommunen inte behöver låna
till investeringarna och att kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme stärks. För kommunen
uppgick sjävfinansieringsgraden av nettoinvesteringarna till 151,1 %.

En kostnadspost som tydligt minskade under både
2020 och 2021 till följd av pandemin var kostnader
för kurser, resor och personalrepresentation.
Kostnaderna halverades jämfört med budgeten på
cirka 5 mnkr. Kostnaderna för färdtjänst var en
annan post som också tydligt minskade.

Årets höga självfinansieringsgrad beror främst på den
goda likviditeten. Likviditeten förbättrades avsevärt
av högre skatteintäkter och lägre investeringsutgifter.
Kommunen uppfyllde med råge det långsiktiga
finansiella målet om minst 45 % självfinansieringsgrad och årets budgetmål på 82,0 %.

Finansnetto
Koncernens finansnetto var negativt och uppgick till
-10,3 mnkr, vilket kan jämföras med 2020 då
finansnettot uppgick till -12,0 mnkr.
Kommunens finansnetto var negativt och uppgick till
-5,1 mnkr och kan jämföras med -6,5 mnkr 2020.

Soliditet
Soliditet är ett mått på organisationens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
av tillgångarna som finansierats med egna medel.

De finansiella intäkterna för kommunen uppgick till
1,6 mnkr, vilket var 0,5 mnkr lägre än 2020, vilket
främst beror på minskad överskottsutdelning från
Kommuninvest.

Kommunkoncernens soliditet exklusive
pensionsskulden före 1998 uppgick till 25,1 %
(21,7% 2020).

Kommunens finansiella kostnader uppgick till
- 6,7 mnkr, vilket var 1,8 mnkr lägre än föregående år.
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Kommunens soliditet uppgick 2021 till 28,5 %, vilket
var en ökning jämfört med 2020 (23,9 %). Orsaken
till den förbättrade soliditeten var att eget kapital ökat
på grund av kommunens positiva resultat samtidigt
som kommunens balansomslutning pga amortering
av låneskulden låg kvar på samma nivå som 2020.
Inräknat pensionsskulden före 1998 som redovisas
som en ansvarsförbindelse i årsredovisningen får
kommunen en soliditet på 9,3 %, vilket är en
förbättring jämfört med föregående år (4,3 %). Ett av
kommunens finansiella mål är att soliditeten svagt ska
öka, vilket är en förutsättning för god ekonomisk
hushållning. Målet uppnåddes för 2021.

Kommunen hade 18 lån varav 9 med rörlig ränta
(44 % av skuldportföljen, max 65 % enligt
finanspolicyn) och resten med fast bunden ränta.
Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr.
Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % och 4,02 %.
Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga
lån. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj var
0,78 % (0,89 % 2020). Det är sannolikt den lägsta
genomsnittsräntan kommunen haft på sina lån
någonsin. Den genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen var 1 år och 9 månader.

Kommunalskatt
Skattesatsen var 22,86, vilket innebar en sänkt
skattesats med 0,25 öre jämfört med 2020. Tre
kommuner i Västra Götaland och 31 kommuner i
riket hade högre skattesats än Orust. En hög
skattesats begränsar möjligheten till framtida
skattehöjning för att skapa finansiellt
handlingsutrymme.
Risk och kontroll
Likviditet
Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 %, vilket
innebär att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna.

Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att
den totala låneskulden förfaller till betalning med
cirka 10-15 % varje år. Den genomsnittliga
kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 3 år och
0 månader.

Koncernens kassalikviditet uppgick till 102 % (137 %
2020). Det innebar att likvida medel och kortfristiga
fordringar översteg kortfristiga skulder.

Räntemarknaden beräknas ligga kvar på fortsatt
mycket låga nivåer. Om räntan skulle höjas med 1 %
innebär det en ökad räntekostnad med cirka 2 mnkr
per år de närmaste 10 åren. Ränte-känsligheten har
beräknats på nuvarande skuldportfölj inklusive
refinansieringsantagande, det vill säga inklusive
beräknad omsättning på de lån som förfaller inom en
tio års period.

Kommunens kassalikviditet uppgick till 124 % (2020
121 %), vilket innebar att likvida medel och
kortfristiga fordringar översteg kortfristiga skulder.
En kassalikviditetsnivå över 60 % anses utgöra en
trygg betalningsberedskap på kort sikt.
Utöver de likvida medlen hade kommunen en
outnyttjad checkräkningskredit om 40 mnkr.
Likvidberedskapen har varit god under hela året.
Finansiella risker
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och
beskriva eventuella ränterisker. Med ränterisk avses
risken för förändringar i räntenivån. I kommunens
finanspolicy regleras hanteringen av ett antal risker
rörande finansverksamheten.
Koncernens långfristiga skulder minskade med
88,8 mnkr och uppgick till 1 146,0 mnkr (1 234,8
mnkr 2020.)

Borgensförbindelser
Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig
finansiell risk för kommunen i form av övertagande
av lån. Kommunfullmäktige beslutar om borgen och
garantier till förmån för stiftelser, föreningar och
andra externa parter. Kommunen hade vid årsskiftet
totala borgensåtaganden om 415,8 mnkr (416,6 mnkr
2020). Stiftelsen Orustbostäder utgör större delen av
borgensåtagandet, 409,6 mnkr inom en beviljad ram
på 500 mnkr. Det näst största borgenåtagandet är
Waldorffastigheter på 5,3 mnkr. Under 2021
beslutade KF om kommande borgensåtagande för

Kommunens låneskuld uppgick i slutet av året till
540 mnkr (650 mnkr 2020). I början av året omsattes
ett par lån men i slutet av året kunde tre lån
amorteras på sammanlagt 110 mnkr. Likviditeten har
varit hög under hela året och det beror på bättre
resultat än budget, både för 2020 och 2021. Lägre
investeringsnivåer är också en orsak till den
förbättrade likviditeten.
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nytt trygghetsboende i Henån om maximalt 108
mnkr. Stiftelsen Orustbostäder omsatte ett lån på
totalt 40 mnkr under 2021 till fast bunden ränta.
Ingen nyupplåning skedde av Orustbostäder under
året, men planeras framåt.

Slutsatser avseende resultat och
ekonomisk ställning
Den ekonomiska utvecklingen för Orust kommun
och koncernen har det senaste åren varit mycket god.
För 2021 beror resultatet till stor del på att
skatteintäkterna och de statliga bidragen blev högre
än väntat, mycket mer än vad vi hade räknat med i
budgeten. Det beror uteslutande på att den
ekonomiska konjunkturen i landet och omvärlden
återhämtat sig snabbare från pandemin än vad som
bedömdes. Även våra verksamheter redovisar ett
stort överskott. Det beror delvis på lägre kostnader
på grund av pandemin, men också tillfälliga statliga
bidrag och ersättningar. Stiftelsen Orustbostäder som
ingår i koncernen har haft en stabil ekonomi med en
god resultatutveckling.

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har en total pensionsskuld
uppgående till 401 mnkr, vilket i sin helhet avser
kommunens åtagande. Inga åtaganden finns i
Stiftelsen Orustbostäder. Pensionsförpliktelsen
redovisas sedan 1998 enligt den sk. blandmodellen
där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan
redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 283
mnkr. Kommunen har inga pensionsförpliktelser
tryggade genom pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse.

Kommunens soliditet har de senaste sex åren
succesivt förbättrats från -10 % till de senaste tre åren
positiva värde. Det har varit möjligt genom positiva
resultat, amortering av låneskulden och hög
självfinansiering av investeringarna.

Pensionsskuld
kommunen

Total pensionsskuld, inkl särskild löneskatt
mnkr

2021

2020

2019

2018

Pensionsförpliktelser, avsättning

119

105

94

88

74

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse

283

288

296

308

319

Pensionsförpliktelser, pensionsförsäkring

-

-

-

-

-

Total pensionsskuld
förändring (%)

2017

401

394

390

396

393

2,0%

0,9%

-1,5%

0,8%

1,6%

I jämförelse med andra kommuner har nettokostnadsavvikelsen under de senaste åren minskat
inom alla större verksamheter, såsom fritidshem,
grundskola, äldreomsorg samt individ- och
familjeomsorg. Det är ett resultat efter år av
omställningsarbete och åtgärder. Det är dock inom
vissa områden fortfarande en bit kvar tills vi ligger i
nivå med jämförbara kommuner.

Med den prognos som kommunen beställt från KPA
framgår att ansvarsförbindelsen kommer att minska
under kommande år. Däremot ökar åtagandet för den
förmånsbestämda pensionen som återfinns inom
avsättningar. Den totala skulden förväntas minska till
ca 389 mnkr de kommande tre åren för att från och
med år 2025 åter öka till 391 mnkr.

Det kan i sammanhanget också noteras att på Orust
är det en lägre andel av invånarna som har insatser
enligt LSS, någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd, bor i särskilt boende eller har hemtjänst än
genomsnittet för alla kommuner.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har
god beredskap för att anpassa sig efter förändrade
förutsättningar under året. En prognos-avvikelse
mellan +/- 1 till 2 % av de budgeterade
nettokostnaderna kan betraktas som god prognossäkerhet. I delårsrapporten per augusti uppgick
helårsprognosen för nämndernas budgetavvikelse till
+7 mnkr. Budgetavvikelsen för helåret blev +18,3
mnkr. Utfallet blev 11,2 mnkr bättre än prognosen
från augusti och i prognossäkerhet innebär det 1,2 %,
vilket betraktas som god.

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
för att möta framtidens demografiska utmaningar
krävs fortsatta effektiviseringar och fokus på
ambitionsnivåer och prioriteringar.
Resultatöverföring för verksamheter
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges
möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om
överföring av såväl överskott som underskott för
verksamheterna mellan åren.

Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens
finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så
nära 0 som möjligt. Nämndernas gemensamma
budgetavvikelse uppgick till +18,3 mnkr. Det
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 1,9 %. Den
enskilt största avvikelsen i mnkr hade sektor lärande
med en budgetavvikelse på +8,3 mnkr eller 2,1 %.
Sektor omsorg redovisade en positiv budgetavvikelse
på 6 mnkr (1,5 %), sektor ledning och
verksamhetssöd en positiv budgetavvikelse på 1,1
mnkr (1,9 %) och sektor samhällsutveckling 3,9 mnkr
(6,2 %). Sektor miljö och bygg var den enda sektorn
som redovisade en negativ budgetavvikelse på 4 mnkr
(-44,4 %).

Sektor miljö och bygg redovisade en negativ
budgetavvikelse på 4 mnkr. Det beror främst på
intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter till
följd av långa handläggningstider. Bedömningen är att
sektorn har begränsade möjligheter, utöver pågående
omställningsarbete och budgetanpassningar, att
arbeta in ett underskott kommande år. Övriga
sektorer redovisade stora budgetöverskott. Även om
ekonomistyrnings-principerna tillåter överföring av
överskott är det inget som har förekommit på många
år.
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Sedan 2018 drivs Fyrklöverns äldreboende i
Svanesund som en intraprenad. Intraprenaden får
själv under avtalsperioden hantera och reglera
uppkomna över- och underskott. Överskott får
användas till ändamål som kommer brukarna till del,
kompetensutveckling eller alternativt fonderas till
högst ett belopp om 0,5 mnkr för kommande behov.
Fyrklöverns äldreboende redovisade ett underskott
om 0,6 mnkr för 2021. Underskottet hanteras inom
fonden med tidigare års upparbetade överskott. Kvar
i fonden efter att årets underskott avräknats finns 0,2
mnkr.

Väsentliga personalförhållanden
I detta kapitel redovisas upplysningar om
kommunens personalförhållanden översiktligt.
Stiftelsen Orustbostäder som ingår i koncernen
redovisas inte här. I vissa fall redovisas 2020 års utfall
när uppgifterna jämförs med andra kommuner. För
mer information finns ett särskilt arbetsmiljö- och
personalbokslut.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick till 9,6 % (10,2
2020). I redovisningen ingår inte timavlönade.
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2020.
Andelen långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer)
ökade och uppgick till 44,5 % (36,5 % 2020) av den
totala sjukfrånvaron. Det innebär att det var
korttidsfrånvaron som minskade under 2021.
Sjukfrånvaron minskade inom samtliga åldersgrupper
vilket är värt att notera och mycket positivt då vi
befann oss i en pandemi och många kommuner har
fått högre sjuktal under året. Det är kvinnornas
sjukfrånvaro som har minskat medan männens har
ökat något.

Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt
räkenskapsår uppstår ett underskott som ska
återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet
avser enbart kommunen, inte koncernen.
Orust kommun uppfyller det lagstagdade
balanskravet 2021 med ett resultat exklusive
realisationsvinster på 65,7 mnkr. Det finns inga
negativa balanskravsresultat att återställa. Jämfört
med tidigare år blev balanskravsresultatet bättre.

Sjukdomsrelaterad frånvaro per åldersgrupp och
totalt 2021 (siffrorna inom parantes avser år 2020)
Ålder
-29
30-49
50Totalt

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv på 67,8 mnkr som efter kommunfullmäktiges
beslut kan nyttjas vid konjunktursvängningar. Enligt
kommunens riktlinjer för resultatutjämningsreserv får
total avsättning uppgå till 7 % av skatter och bidrag,
vilket motsvarar 71,3 mnkr. Resultatet efter
balanskravsjusteringar uppgick till 6,4 % av
skatteintäkter och statsbidrag och möjligör en
maximal reservering med 3,5 mnkr. I enlighet med
detta avsätts för året 3,5 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 71,3 mnkr.
Resultatutjämningsreserv, mnkr

2021

2020

Ingående värde

67,8

52,4

41,0

3,5

15,4

11,4

Reservering till RUR
Disponering av RUR
Utgående värde

-

-

-

67,8

52,4

Sjukfrånvaro 60
dagar eller mer i %
av total sjukfrånvaro

44,5 (36,5)

Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön och totalt
2021 (siffrorna inom parantes avser år 2020)
Kön
Kvinnor
Män
Totalt

2019

71,3

Sjukfrånvaro i %
av tillgänglig
arbetstid
12,0 (13,9)
8,8 (9,4)
9,7 (10,1)
9,6 (10,2)
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Sjukfrånvaro i % av
tillgängligarbetstid
10,3 (11,2)
6,4 (5,8)
9,6 (10,2)
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Våra medarbetare och förtroendevalda
Vid årsskiftet arbetade 1 258 anställda med
månadslön (både tillsvidareanställda och
visstidsanställda), vilket innebar att antalet anställda
var något fler jämfört med året innan (1 228).

Könsfördelning, medarbetare och chefer
82 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Av
kommunens 71 chefer är 73 % kvinnor vilket är en
ökning jämfört med föregående år då 71 % av
kommunens chefer var kvinnor.

Av alla anställda med månadslön var andelen
visstidsanställda för 2021 8,5 %. Motsvarande siffra
för 2020 var 7,3 %. Andelen tillsvidareanställda
medarbetare har mellan dessa år minskat något,
medan andelen visstidsanställda har ökat något.

Könsfördelning chefer
Av kommunens 71 chefer var 73 % kvinnor
Den enskilda chefen har i genomsnitt 17
medarbetare. Antalet underställda medarbetare
påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan
bör därför analyseras och värderas i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet medarbetare
per chef varierar mellan 2-43 medarbetare.

Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt
253 512 timmar under 2021, vilket motsvarar 149,1
årsarbeten. Under 2020 motsvarade de timavlönade
140,6 årsarbeten (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).
Det innebär att antalet timavlönade har ökat jämfört
med 2020. Kommunen hade vid årsskiftet 251
medarbetare som var 60 år eller äldre. Det innebar att
20 % av kommunens totala andel medarbetare som
var månadsavlönade kommer att gå i pension under
de kommande 5 till 8 åren. Motsvarande siffra året
före var 239 medarbetare eller 19,5 %.

Löneöversynen
Löneöversynen 2021 genomfördes med totalt 16
olika fackförbund. Det totala utfallet för Orust
kommun blev 2,46 %. Förhandlingsmodellen som
tillämpades var enligt dialogmodellen
chef/medarbetare med samtliga fackförbund.

Under 2021 var den genomsnittliga faktiska
pensionsåldern 65 år. Totalt gick 23 medarbetare i
pension under året. Det var tolv färre än föregående
år. Under året arbetade 18 månadsavlönade
medarbetare som var 67 år eller äldre i kommunen.
Det var några färre än 2020.

Förtroendevalda
Nationell statistik från 2019 visar att andelen
förtroendevalda över 60 år är 31 % i kommunerna.
Motsvarande siffra i Orust kommun är hela 67 %.

I slutet av 2020 var kommunens medelålder 46,5 år.
Den har sänkts något jämfört med 2019, då den var
46,7 år. Motsvarande siffra för medelåldern i riket
(Sveriges kommuner) var 2020 45,1 år.
Kön
Kvinnor
Män
Totalt

Vi ligger närmare den nationella statistiken när det
gäller antalet kvinnor i kommunfullmäktige – 43 % i
riket och i Orust kommun är andelen kvinnor 48 %.

Medelålder
nov 2020
46,6
46,2
46,5
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Förväntad utveckling
De framtida resultaten ligger fortsatt på en nivå som betraktas som god ekonomisk hushållning. En ny mandatperiod
från 2023 kan innebära en ambition om fortsatt sänkt skatt till en nivå likt kommunerna runt om oss.
Förutom skattesänkning påverkas både intäkter som kostnader av den demografiska utvecklingen med fler äldre och
färre i arbetsför ålder. Investeringsnivån är också fortsatt hög. VA-verksamheten planerar att bygga ut reningsverket i
Ellös och lägga ner övriga för att kunna ta emot hela kommunens avlopp med nya ledningar. Den höga
investeringsnivån fordrar både nyupplåning och taxehöjningar.
Kommunen
mnkr

Utfall 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

240

224

230

230

Verksamhetens kostnader

-1 185

-1 207

-1 227

-1 249

Skatteintäkter och statsbidrag

1 018

1 018

1 035

1 058

Finansnetto

-5

-6

-8

-10

Årets resultat

68

29

29

28

28,5%

21,9%

21,8%

21,7%

9,3%

6,3%

7,9%

9,2%

Verksamhetens intäkter

Soliditet

1

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser
Investeringar (netto)

2

89

150

200

200

Självfinansieringsgrad

3

151,1%

62,1%

47,7%

48,2%

719

1 110

1 223

1 336

6,6%

2,8%

2,8%

2,7%

Långfristig skuld
Resultat från skattefinansierad verksamhet i
förhållande till skatteintäkter och bidrag

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Då kommunens pensionsskuld före 1998
redovisas som en ansvarsförbindelse, ger nyckeltalet soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser en helhetsbild av
soliditetsmåttet om hela pensionsförbindelsen låg redovisad som en skuld i balansräkningen.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats
med offentliga bidrag. Bruttoinvesteringar beräknas genom att summera anskaffning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar.
3) Självfinansieringsgrad definieras som Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
nettoinvesteringar.
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Resultaträkning
Sammanställd Sammanställd
mnkr

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter

1

282

288

231

237

Jämförelsestörande intäktspost

2

13

9

8

8

Verksamhetens kostnader

3

-1 159

-1 120

-1 119

-1 082

Jämförelsestörande kostnadspost

2

-21

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-7

-21

-7

-67

-65

-59

-57

-938

-908

-946

-915

Skatteintäkter

4

804

786

804

786

Generella statsbidrag och utjämning

4

215

183

215

183
54

Verksamhetens resultat

80

61

73

Finansiella intäkter

5

1

1

2

2

Finansiella kostnader

5

-11

-13

-7

-9

Resultat efter finansiella poster

70

49

68

47

Extraordinära intäkter

-

-

-

-

Extraordinära kostnader

-

-

-

-

70

49

68

47

Sammanställd Sammanställd

Kommun

Kommun

Årets resultat

Kassaflödesrapport

mnkr

redovisning

redovisning

2021

2020

2021

2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

70

49

68

47

Justering för ej likviditetspåverkande poster

6

81

104

74

97

Poster som redovisas i annan sektion

7

-4

8

-4

8

0
147

0
161

137

152

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter/investeringsbidrag

27

42

18

42

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

-42

5

-37

-8

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

20

6

15

8

Ökning(-)/minskning(+) exploatering/lager

2

2

2

2

154

216

135

196

Betald skatt
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-2

-5

-2

-5

-148

-148

-99

-136

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4

-8

4

-8

Förvärv av finansiella tillgångar

-

-

-

-

Avyttring av finansiella tillgångar

-

-

-

-

-146

-161

-97

-148

Investering i materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

-

40

-

40

-110

-15

-110

-15

Ökning långfristiga fordringar

-

-

-

-

Minskning långfristiga fordringar

0

-

0

-

-110

25

-110

25

Amortering av låneskuld

Medel från finansieringsverksamheten
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

0

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-102

80

-72

73

Likvida medel vid årets början

162

82

119

47

60

162

47

119

Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning
Sammanställd Sammanställd
mnkr

Kommun

Kommun

2020

2021

2020

19

18

19

18

9

1 623

1 555

1 150

1 116

10

51

50

51

50

26

26

-

-

redovisning

redovisning

Not

2021

8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
mark, byggnader och tekniska anläggningar
maskiner och inventarier
pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
värdepapper, aktier och andelar

11

3

3

5

5

12

15

15

15

15

1 735

1 667

1 240

1 203

13

7

6

7

6

Exploateringsverksamhet/lager

14

31

33

31

33

Kortfristiga fordringar

15

168

119

150

113

Likvida medel

16

60

162

47

119

259

314

228

265

2 001

1 986

1 474

1 474

Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Summa eget kapital

17

502

432

419

352

varav årets resultat

70

49

68

47

varav resultatutjämningsreserv

71

68

71

68

361

315

280

237

varav övrigt eget kapital
Avsättningar

18

Avsättning för pensioner

119

105

119

105

Avsättning för återställande av deponi

9

9

9

9

Avsättning för ny broförbindelse

1

Summa avsättningar

1

129

114

129

114

816

Skulder
Långfristiga skulder

19

1 146,0

1 234,8

719

Kortfristiga skulder

20

224

206

207

192

Summa skulder

1 370

1 440

926

1 008

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 001

1 986

1 474

1 474

Poster inom linjen
Borgensåtagande

21

6

7

416

417

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

22

227

232

227

232

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser

22

55

56

55

56
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Noter

mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2021

2020

Kommun

Kommun

2021

2020

Not 1. Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

9,8

9,4

9,8

9,2

116,8

117,4

122,6

122,6

Hyror och arrenden

79,4

81,1

23,2

24,4

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

67,1

73,0

66,9

72,9

Bidrag och kostnadsersättningar från kommun och region

1,3

1,4

1,3

1,4

Bidrag och gåvor från privata aktörer

0,7

0,7

0,7

0,7

EU-bidrag

0,6

0,2

0,6

0,2

Övriga bidrag

2,4

0,7

2,4

0,7

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

3,9

4,5

3,9

4,5

282,2

288,4

231,4

236,6

Utrangeringar

-2,4

-8,1

-2,4

-8,1

Försäkringsersättning Orustbostäder

4,6

1,3

0,0

0,0

Reavinster

4,1

0,8

4,1

0,7

Reaförluster

0,0

-3,0

0,0

-3,0

S:a Övriga jämförelsestörande poster

6,3

-9,1

1,7

-10,5

1,2

1,2

1,2

1,2

Taxor och avgifter

S:a verksamhetens intäkter

Not 2. Jämförelsestörande poster

Kommunens exploateringsverksamhet
Exploateringsersättningar
Intäkter sålda tomter

3,1

1,6

3,1

1,6

Kostnad sålda tomter (anskaffningsvärde per tomt)

-2,1

-1,4

-2,1

-1,4

Detaljplanekostnader

-2,8

-3,5

-2,8

-3,5

S:a exploateringsverksamhetens netto

-0,7

-2,1

-0,7

-2,1

5,6

-11,2

1,0

-12,5

S:a jämförelsestörande poster

Kommunens intäkter och kostnader för exploateringverksamhet ger årliga svängningar i resultatet och bedöms därav vara hänförliga till
jämförelsestörande poster. Utgifter som ska ingå i tomtens anskaffningsvärde redovisas i pågående exploateringsprojekt på balansräkningen, se not
14.
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Inköp anläggnings- och underhållsmaterial
Inköp av energi för affärsverksamhet

-5,4

-3,7

-5,4

-3,7

-3,9

-7,2

-3,9

-7,2

Bidrag och transfereringar

-24,1

-22,8

-24,1

-22,8

Köp av huvudverksamhet

-173,9

-170,7

-173,9

-170,7

Löne- och pensionskostnader

-729,2

-699,3

-720,8

-692,2

mnkr
Not 3. Verksamhetens kostnader

Hyror och fastighetsservice

-8,7

-12,9

-18,3

-19,8

Fastighetskostnader inkl energi

-42,5

-41,9

-34,2

-33,5

Reparation/underhåll/hyra anläggningstillgångar

-35,5

-32,5

-9,0

-8,6

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

-25,2

-24,7

-25,2

-24,7

Livsmedel

-10,2

-10,4

-10,2

-10,4

Tele, IT, porto

-3,5

-3,8

-3,5

-3,8

Transporter och transportmedel

-39,1

-36,4

-39,1

-36,4

Försäkringar och diverse avgifter

-4,2

-4,7

-3,6

-4,2

Köp av tjänster

-37,5

-34,4

-37,5

-34,4

Avgifter

-10,7

-9,7

-8,9

-8,2

Övriga verksamhetskostnader
S:a verksamhetens kostnader

-5,4

-5,3

-1,2

-1,0

-1 159,2

-1 120,3

-1 118,7

-1 081,5

783,7

800,5

783,7

800,5

2,5

-3,7

2,5

-3,7

Not 4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunal skatteintäkt
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkningsdifferens föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år

17,4

-10,9

17,4

-10,9

803,7

786,0

803,7

786,0

Inkomstutjämning

130,0

115,9

130,0

115,9

Kostnadsutjämning

-32,2

-32,5

-32,2

-32,5

Regleringsbidrag/avgift

45,4

15,5

45,4

15,5

Kommunal fastighetsavgift

59,6

54,6

59,6

54,6

1,7

-1,8

1,7

-1,8

S:a kommunal skatteintäkt
Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag/avgift till LSS-utjämning
Övriga bidrag i utjämningssystemet
Generella bidrag från staten
S:a generella statsbidrag och utjämning

0,0

0,1

0,0

0,1

10,4

31,0

10,4

31,0

214,8

182,8

214,8

182,8

Varav tillfälligt stöd, flyktingvariabel

0,0

2,5

0,0

2,5

Varav tillfälligt stöd, mer resurser i välfärden

0,0

7,7

0,0

7,7

Varav tillfälligt stöd, tillskott pga coronapandemin

0,0

19,9

0,0

19,9

Varav tillfälligt stöd, avsättning till periodiseringsfond

0,0

0,9

0,0

0,9

Varav skolmiljard

1,6

0,0

1,6

0,0

Varav god vård och omsorg för äldre

8,8

0,0

8,8

0,0

1 018,4

968,8

1 018,4

968,8

S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter

0,4

0,9

0,4

0,9

0,2

0,2

0,1

0,1

Borgensavgifter

0,0

0,0

1,0

1,0

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a finansiella intäkter

0,6

1,1

1,6

2,0

Räntekostnader på långfristiga lån

-9,1

-10,4

-4,9

-5,9

Räntekostnader pensioner

-1,8

-2,6

-1,8

-2,6

Övriga finansiella kostnader

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

-10,9

-13,1

-6,7

-8,5

66,6

64,5

59,3

57,4

0,0

0,0

0,0

0,0

mnkr
Not 5. Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

S:a finansiella kostnader

Not 6. Justering för ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar
Nedskrivningar
Utrangeringar

2,4

7,8

2,4

7,8

13,5

11,1

13,5

11,1

Minskning/ökning deponiavsättning (-/+)

0,1

0,0

0,1

0,0

Minskning/ökning ÅVS broförbindelse(-/+)

1,0

-

1,0

0,0

Intäktsförda ej likvida gåvor

0,0

0,0

0,0

0,0

Minskning/ökning pensionsavsättning (-/+)

Upplösning av bidrag statlig infrastruktur

0,4

0,3

0,4

0,3

Upplösning offentliga investeringsbidrag

-2,0

-6,2

-1,7

-6,1

Periodisering förutbetalda intäkter

-3,5

-2,5

-3,5

-2,5

Bokfört värde försäljningar

2,3

28,9

2,3

29,0

Omklassificering

0,0

0,0

0,0

0,0

Exploateringsavslut

0,0

0,0

0,0

0,0

80,7

104,0

73,7

97,2

Reavinst(-)/förlust(+) vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

-4,3

7,5

-4,3

7,5

S:a Poster som redovisas i annan sektion

-4,3

7,5

-4,3

7,5

S:a justering för ej likviditetspåverkande poster
Not 7. Poster som redovisas i annan sektion
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Not 8. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

19,8

14,7

19,8

14,7

Inköp

2,5

5,1

2,5

5,1

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

-0,1

0,0

-0,1

0,0

Överföringar

0,1

0,0

0,1

0,0

Utgående anskaffningsvärde

22,2

19,8

22,2

19,8

Ingående ack. avskrivningar

-2,2

-1,3

-2,2

-1,3

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utrangering

0,1

0,0

0,1

0,0

Överföringar

-0,1

0,0

-0,1

0,0

Årets avskrivningar

-1,3

-0,9

-1,3

-0,9

Utgående ack. avskrivningar

-3,4

-2,2

-3,4

-2,2

Utgående bokfört värde

18,8

17,6

18,8

17,6

Avskrivningstider (genomsnittliga)

16 år

18 år

16 år

18 år

Redovisat värde vid årets början

17,6

13,4

17,6

13,4

Årets investeringar

2,5

5,1

2,5

5,1

Avyttringar och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-1,3

-0,9

-1,3

-0,9

Övriga förändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

18,8

17,6

18,8

17,6

2 135,9

2 115,4

1 591,2

1 564,6

128,9

122,2

88,5

128,2

Försäljningar

-2,5

-94,1

-2,5

-94,1

Utrangering

-2,6

-7,5

-2,6

-7,5

Överföringar

0,2

0,0

0,2

0,0

2 259,9

2 135,9

1 674,8

1 591,2

-580,6

-551,7

-475,3

-453,3

0,4

26,8

0,4

26,7

Utrangering

0,3

0,0

0,3

0,0

Överföringar

-0,1

0,0

-0,1

0,0

Redovisat värde vid årets slut

Not 9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ack. avskrivningar
Försäljningar

Årets avskrivningar

-56,9

-55,7

-49,6

-48,7

-636,9

-580,6

-524,3

-475,3

Ingående ack. nedskrivningar

0,0

-38,4

0,0

-38,4

Försäljningar

0,0

38,4

0,0

38,4

Utrangering

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående ack. avskrivningar

Årets nedskrivninga/återföringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående ack. nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

1 623,0

1 555,3

1 150,478

1 115,852

Avskrivningstider (genomsnittliga)

39 år

35 år

33 år

29 år

Pågående nyanläggningar Orustbostäder

25,6

26,0

0,0

0,0
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Not 10. Maskiner, fordon och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

105,7

98,7

103,9

96,9

Inköp

10,4

7,5

10,4

7,5

Försäljningar

-2,6

0,0

-2,5

0,0

Utrangering

-4,8

-0,4

-4,8

-0,4

Överföringar

-1,2

0,0

-1,2

0,0

Utgående anskaffningsvärde

107,5

105,7

105,8

103,9

Ingående ack. avskrivningar

-55,8

-48,0

-54,0

-46,2

Försäljningar

2,4

0,0

2,3

0,0

Utrangering

4,8

0,0

4,8

0,0

Överföringar

0,1

0,1

0,1

0,1

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider (genomsnittliga)

-8,5

-7,9

-8,4

-7,9

-57,0

-55,8

-55,2

-54,0

50,6

49,9

50,6

49,9

12 år

11 år

12 år

11 år

1 718,0

1 648,9

1 219,9

1 183,4

Grundfondskapital Orustbostäder

0,0

0,0

2,4

2,4

Aktier

0,3

0,3

0,2

0,2

S:a immateriella och materiella anl.tillgångar

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier, andelar

Övrigt

2,5

2,5

2,5

2,5

S:a finansiella anläggningstillgångar

2,7

2,7

5,1

5,1

1,0

1,0

1,0

1,0

VA-anläggning och exploateringsavgifter Kungsviken

13,5

13,9

13,5

13,9

S:a långfristiga fordringar

14,5

14,9

14,5

14,9

Not 12. Långfristiga fordringar
Ny förbifart Henån (Trafikverket)
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mnkr

Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2021

2020

Kommun

Kommun

2021

2020

Not 13. Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering, gång- och cykelväg Tönsäng-Tuvesvik
Ackumulerad medfinansiering

6,4

6,4

6,4

6,4

Ackumulerad upplösning

-1,5

-1,3

-1,5

-1,3

S:a medfinansiering, gång- och cykelväg Tönsäng-Tuvesvik

4,8

5,1

4,8

5,1

25 år

25 år

25 år

25 år

Ackumulerad medfinansiering

1,3

0,0

1,3

0,0

Ackumulerad upplösning

-0,1

0,0

-0,1

0,0

Vald tid för upplösning av medfinansiering
Medfinansiering, gång- och cykelväg Lövås

S:a medfinansiering, gång- och cykelväg Lövås

1,2

0,0

1,2

0,0

25 år

25 år

25 år

25 år

Ackumulerad medfinansiering

1,0

1,0

1,0

1,0

Ackumulerad upplösning

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

S:a medfinansiering, väghöjning Kungsviken

0,9

0,9

0,9

0,9

25 år

25 år

25 år

25 år

0,2

0,2

0,2

0,2

Vald tid för upplösning av medfinansiering
Medfinansiering, väghöjning Kungsviken

Vald tid för upplösning av medfinansiering
Medfinansiering övriga kollektivtrafikåtgärder
Ackumulerad medfinansiering
Ackumulerad upplösning

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a medfinansiering, övriga kollektivtrafikåtgärder

0,2

0,2

0,2

0,2

10 år

10 år

10 år

10 år

7,1

6,2

7,1

6,2

Vald tid för upplösning av medfinansiering
S:a Bidrag till infrastruktur

50

Orust kommuns årsredovisning 2021
Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Dalby
Åvägen

14,0

14,0

14,0

14,0

0,2

0,2

0,2

0,2

14,3

14,3

14,3

14,3

Hogen

0,1

0,1

0,1

0,1

Lunden-Bön

0,0

0,0

0,0

0,0

Mollösund hamnområde

0,0

0,0

0,0

0,0

Henån centrum

0,0

0,0

0,0

0,0

Svanesund-Ängås

4,9

4,9

4,9

4,9

S:a industrimark under exploatering

5,1

5,1

5,1

5,1

Husebybergen

4,0

4,0

4,0

4,0

Tuvesvik verksamhetstomter

1,7

1,7

1,7

1,7

Tuvesvik P-platser

2,5

2,5

2,5

2,5

Slätthults industriområde

1,4

2,9

1,4

2,9

Tegen 4

0,0

0,6

0,0

0,6

mnkr
Not 14. Exploateringsverksamhet/lager
Bostadsmark under exploatering

S:a bostadsmark under exploatering
Industrimark under exploatering

Tomtmark för försäljning

Kaprifol

1,5

1,5

1,5

1,5

S:a tomtmark till försäljning

11,1

13,3

11,1

13,3

Lager
Lager Orustbostäder

0,2

0,2

0,0

0,0

S:a lager

0,2

0,2

0,0

0,0

30,7

32,9

30,5

32,7

16,3

16,6

17,1

15,6

S:a exploateringsverksamhet/lager

Värderingprinciper inom exploateringsverksamheten framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 15. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

130,1

92,1

111,3

86,5

Fordran Migrationsverket

0,3

1,5

0,3

1,5

Fordran moms

8,6

8,9

8,6

8,9

Ingående moms

2,1

0,1

2,1

0,1

10,7

0,0

10,7

0,0

168,1

119,2

150,1

112,6

Bank inklusive handkassor

59,9

161,7

47,1

119,3

S:a likvida medel

59,9

161,7

47,1

119,3

Övriga kortfristiga fordringar
S:a kortfristiga fordringar

Not 16. Likvida medel

51

Orust kommuns årsredovisning 2021
Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

2021

mnkr

Kommun

Kommun

2020

2021

2020

431,9

382,6

351,8

304,4

0,0

0,0

0,0

0,0

70,2

49,3

67,7

47,4

502,0

431,9

419,5

351,8

Not 17. Eget kapital
IB eget kapital enligt fastställd balansräkning
Byte av redovisningsprincip, detaljplaneutgifter
Årets resultat
UB eget kapital
Specifikation: uppdelning av eget kapital
Resultatutjämningsreserv

71,3

67,8

71,3

67,8

Övrigt eget kapital

430,7

364,1

348,2

284,0

UB eget kapital

502,0

431,9

419,5

351,8

Res. utj. reserv Övr. eget kapital

S:a eget kapital

Förändring eget kapital (kommun)

Årets resultat

UB enligt 2020 års redovisning
Justeringar förändrade redovisningsprinciper
Disposition föregående års resultat

47,4

67,8

236,6

351,8

-47,4

-

-

0,0

-

47,4

0,0

Årets resultat

67,7

3,5

-3,5

67,7

Belopp vid årets utgång

67,7

71,3

280,5

419,5

105,4

94,3

105,4

94,3

15,5

12,0

15,5

12,0

-varav förmånsbestämd ålderspension

8,0

11,7

8,0

11,7

-varav särskild avtalspension

0,0

0,0

0,0

0,0

-varav efterlevandepension

0,6

0,3

0,6

0,3

Not 18. Avsättningar
Avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt
Nyintjänad pension

6,9

0,0

6,9

0,0

Årets utbetalningar

-varav övrigt (intjänad PA-KL och ändrat livslängdsantagande)

-3,8

-3,3

-3,8

-3,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning

1,8

2,6

1,8

2,6

Övrig post
S:a avsatt till pensioner inkl. löneskatt

0,0

-0,2

0,0

-0,2

118,8

105,4

118,8

105,4

Övriga upplysningar om pensioner
Visstidsförordnanden

Inga

Inga

Inga

Inga

Aktualiseringsgrad

93%

93%

93%

93%

Redovisat värde vid årets början

8,8

8,8

8,8

8,8

Nya avsättningar

0,1

0,1

0,1

0,1

Ianspråktagen avsättning

0,0

-0,2

0,0

-0,2

Beräkningsgrund för pensionsåtaganden framgår av avsnittet
Redovisningsprinciper.
Återställande, Månsemyrdeponin

Förändring av nuvärde

0,1

0,1

0,1

0,1

S:a avsättning deponi

9,0

8,8

9,0

8,8

Redovisat värde vid årets början

0,0

0,0

0,0

0,0

Nya avsättningar

1,0

0,0

1,0

0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av nuvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a avsättning deponi

1,0

0,0

1,0

0,0

128,8

114,2

128,8

114,2

Åtgärdsvalsstudie ny broförbindelse

S:a avsättningar
Återställande av Månsemyrdeponin påbörjades 2005 och beräknas pågå t.o.m 2023
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Kommuninvest AB
Investeringsfond VA

948,4

1 058,4

540,0

650,0

22,8

22,8

22,8

22,8

971,1

1 081,1

562,8

672,8

103,2

74,3

103,2

74,3

Nya anläggningsavgifter under året

5,8

31,5

5,8

31,5

Resultatförda avgifter

-3,5

-2,6

-3,5

-2,6

S:a förutbetalda anläggningsavgifter VA

105,5

103,2

105,5

103,2

Återstående antal år (vägt snitt)

mnkr
Not 19. Långfristiga skulder

S:a långfristiga skulder
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Förutbetalda anläggningsavgifter VA, ingående värde

29 år

25 år

29 år

25 år

Förutbetalda anläggningsavgifter Fjärrvärme, ingående värde

0,0

1,0

0,0

1,0

Nya anläggningsavgifter under året

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatförda avgifter

0,0

-1,0

0,0

-1,0

S:a förutbetalda anläggningsavgifter Fjärrvärme

0,0

0,0

0,0

0,0

Återstående antal år (vägt snitt)

0 år

0,0

0 år

0 år

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde

50,4

45,3

40,1

34,8

Nya investeringsbidrag under året

20,9

11,4

12,1

11,4

Resultatförda investeringsbidrag

-2,0

-6,2

-1,7

-6,1

S:a förutbetalda investeringsbidrag

69,3

50,4

50,5

40,1

Återstående antal år (vägt snitt)

35 år

38 år

25 år

27 år

1 146,0

1 234,8

718,7

816,0

S:a långfristiga skulder (totalt)

Investeringbidrag och anläggningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med hjälp
av investeringsbidraget respektive anläggningsavgiften skrivs av.

Not 20. Kortfristiga skulder
Personalens skatter, avgifter mm

74,8

75,6

74,1

74,9

-varav personalens källskatt

10,5

11,4

10,4

11,3

-varav semester/övertidsskuld

43,0

40,9

42,7

40,6

-varav upplupna arbetsgivaravgifter

14,8

15,9

14,5

15,6

6,5

7,4

6,5

7,4

2,3

3,1

2,1

2,9

27,2

26,2

27,2

26,2

1,6

1,7

1,6

1,7

10,8

2,5

10,8

2,5

-varav upplupna löner
Utgående moms
Upplupen pensionskostnad, individuell del inkl. löneskatt
Renhållningskollektivets förutbetalda intäkter
VA-kollektivets förutbetalda intäkter
Avräkning Miljöbilscentralen

0,8

0,6

0,8

0,6

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

47,9

68,9

40,6

62,7

Leverantörsskulder

58,4

26,5

50,0

20,4

Övriga kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
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0,3

0,4

0,1

0,2

224,1

205,6

207,2

192,1
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Sammanställd

Sammanställd

redovisning

redovisning

Kommun

Kommun

2021

2020

2021

2020

Orustbostäder
Waldorffastigheter

0,0

0,0

409,6

409,6

5,3

5,9

5,3

5,9

Orust Golfklubb

0,9

1,1

0,9

1,1

S:a totala borgensåtagande

6,2

7,0

415,8

416,6

288,2

295,8

288,2

295,8

2,0

2,1

2,0

2,1

mnkr
Not 21. Borgensåtagande och ansvarsförbindelse

Not 22. Ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning

3,0

6,8

3,0

6,8

-18,4

-19,1

-18,4

-19,1

Aktualisering och Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

7,8

2,6

7,8

2,6

282,7

288,2

282,7

288,2

Årets utbetalningar

S:a utgående ansvarsförbindelse
Beräkningsgrund för pensionsåtaganden framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Kommuninvest

Orust kommun har i juni 1994, KF § 81, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Orust kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Orust
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 035 294 997 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 051 834 811 kronor

Not 23. Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde

0,3

0,3

0,2

0,2

Förtroendevalda revisorer

0,0

0,0

0,0

0,0

S:a total kostnad för räkenskapsrevision

0,4

0,4

0,3

0,2

0,5

0,6

0,5

0,6

Kostnader för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

0,2

0,2

0,2

0,2

S:a total kostnad för övrig revision

0,8

0,7

0,8

0,7

S:a totalt kostnad för revision

1,1

1,1

1,0

1,0

Kostnader för räkenskapsrevision avser granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning. Kostnader för övrig revision avser
uppdragsgranskningar av kommunens verksamhet.

Not 24. Upplysning om särredovisning
Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och år 2020 för fjärrvärmeverksamheten enligt
fjärrvärmelagen (2008:263). Orust kommun avyttrade fjärrvärmeverksamheten under 2020.
Vatten och avlopp: Särredovisning finns i Orust kommuns årsredovisning, tel: 0304-33 40 00 www.orust.se
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Redovisningsmodell

Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys visar betalningsströmmarna av
likvida medel under en period. Kassaflödesanalysen är
indelad i avsnitten ”Den löpande verksamheten”,
”Investeringsverksamheten” samt
”Finansieringsverksamheten” och mynnar ut i ”Årets
kassaflöde” (=förändring av likvida medel).

Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar kommunernas redovisningsmodell. Modellen
består av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys.
Resultaträkningen
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets
redovisade kostnader och intäkter. Överstiger
intäkterna periodens kostnader innebär det att det
egna kapitalet ökar och kommunens finansiella styrka
förbättras.

Redovisningsprinciper
Allmänt
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 redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
har använts som i årsredovisning 2020.

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det
första resultat som används är ”Verksamhetens
nettokostnader”. Det består av intäkter genererade i
verksamheten som dragits av mot verksamhetens
kostnader och planenliga avskrivningar.
Nettokostnaden beskriver det som återstår att
skattefinansiera.

Förändrade redovisningsprinciper
Stiftelsen Orustbostäder ingår i kommunkoncernen
och följer årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag enligt K2. Justering
har gjorts för att följa de kommunala
redovisningsprinciperna för hantering av offentliga
investeringsbidrag.

Underskottet på nettokostnadsnivån reduceras sedan
med skatteintäkter och de generella statsbidragen och
visar på verksamhetens resultat. Finansiella intäkter
ökar resultatet och finansiella kostnader minskar
resultatet. Det resultat som då erhålls kallas ”Resultat
efter finansiella poster”. Det resultat som genereras
här skall finansiera årets investeringar och ett
eventuellt sparande.

Information av väsentlig betydelse utöver
rekommendationers krav, i huvudsak
verksamhetsberättelser för affärsdrivande
verksamheter, har lagts sist i rapporten.

Efter ”Resultat efter finansiella poster” kommer
extraordinära intäkter och kostnader. Det är poster
som inte har något direkt samband med ordinarie
verksamhet som bedrivs i kommunen. Det resultat
som nu har framkommit på nedersta raden visar
”Årets resultat” för kommunen.

Principer för periodisering
Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna
för intäkt periodiseras och redovisas som en skuld i
balansräkningen. Om kommunen har haft en inkomst
som uppfyller intäktskriteringerna, men inbetalning
ännu inte skett redovisas som en fordran i
balansräkningen.

Balansräkning
Balansräkningen beskriver den ekonomiska
ställningen vid bokslutstillfället och utgör en
förbindelselänk mellan åren. Den visar det bokförda
värdet av kommunens tillgångar och hur dessa har
finansierats - externt med främmande kapital
(skulder) respektive internt med eget kapital.

Den del av en utgift som inte uppfyller kriterierna för
kostnad periodiseras och redovisas som en fordran i
balansräkningen. Om kommunen har haft en utgift
som inte uppfyller kostnadskriterierna men
utbetalning ännu inte skett redovisas som en skuld i
balansräkningen.

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (t.ex.
kassa och bank, fordringar, lager) och
anläggningstillgångar, d.v.s. tillgångar som skall
innehas och utnyttjas under flera år (t.ex. fastigheter
och inventarier).

Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering
av inkomster och utgifter uppgår till ett halvt
prisbasbelopp (23 800 kr). Undantag görs för vissa
poster ex hyror, arrenden och elförbrukning, vilka
periodiseras oavsett belopp.

På motsvarande sätt delas skulderna upp i kortfristiga
och långfristiga skulder samt avsättningar.
Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år.
De övriga skulderna sträcker sig över flera år. En
avsättning är definitionsmässigt en skuld som man
inte exakt vet hur stor den är eller när den skall
betalas.

Intäkter
Skatteintäkter
Redovisad skatteintäkt innehåller utöver preliminära
skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo
under året även utfallet av den definitiva
slutavräkningen för föregående år samt preliminär
slutavräkning för innevarande år. Den preliminära
slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s

Med soliditet menas betalningsförmåga på lång sikt.
Den beräknas genom att sätta eget kapital i relation
till totala tillgångar.
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decemberprognos i enlighet med rekommendation
R2 Intäkter.

som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med
andra perioder. Post ska uppgå till ett väsentligt
belopp och vara av sådant slag att den inte förväntas
inträffa ofta eller regelbundet.

EU- och statsbidrag samt investeringsinkomster
EU- och statsbidrag redovisas enligt det aktuella
bidragets vilkor och restriktioner.

Reavinster och reaförluster vid försäljning av
anläggningstillgång redovisas alltid som
jämförelsestörande poster. Från och med 2019
redovisas hela exploateringsverksamhetens nettoutfall
som jämförelsestörande post.

Offentliga investeringsbidrag och anläggningsavgifter
tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som en
långfristig skuld som intäktsförs på ett sätt som
återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
Avgifter, ersättningar, försäljningar och gåvor
Intäkterna redovisas i den omfattning som inkomsten
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är
sannorlikt att ekonomiska fördelar som är förenliga
med transaktionen kommer tillfalla kommunen samt
att de eventuella utgifter som uppkommit eller
förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Även vilkoren för den
ekonomiska uppgörelsen har i all väsentlighet
fullgjorts ska vara uppfyllt.

Tillgångar
Materiella- och immateriella
anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller med
en nyttjande period om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts
till 23 800 kr (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som
gemensam gräns för materiella och immateriella
tillgångar.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och
konst görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas
när tillgången tas i bruk.

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar
konsekvent huvudmetoden och redovisar
ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det
räkenskapsår de hänför sig till.
Större investeringar i IT-system, som ska användas i
kommunen under flera år, redovisas som immateriella
anläggningstillgångar. Till anskaffningsvärdet för en
investering räknas bland annat utgiften för systemet,
konsultkostnader, licensavgifter samt övriga utgifter
för införandet. Utgift för utbyggnad av fiberstamnät
inom kommunen redovisas som immateriella
anläggningstillgångar och bedöms ha en
avskrivningstid om 30 år.

Komponentavskrivning tillämpas vid nyanskaffning
och ombyggnation av byggnader och anläggningar.
Normalt tillämpade avskrivningstider är:
3-5 år:
5-20 år:
0-77 år:

IT-utrustning, IT-system
Maskiner och inventarier, bilar och
andra transportmedel
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till första
redovisningstillfällets anskaffningsvärde med avdrag
för eventuella nedskrivningar.

Bedömning av nyttjandeperiod för respektive
komponenttyps nyttjandeperiod görs i samband med
uppstart av investeringprojekt samt före ibruktagande
av investering.

Exploateringsredovisning
Framtagande av tomtmark för försäljning klassificeras
som omsättningstillgång. När kommunen ska behålla
tomtmark omklassificeras denna till
anläggningstillgång. Omklassificering av markreserv
till omsättningstillgång vid exploatering sker då
detaljplan är fastställd och projektering av tomter
påbörjas. Samtliga tomter är värderade till
anskaffningsvärdet, som väsentligt understiger
marknadsvärdet. Specifikation över tomter för
försäljning finns per område. Sålda tomter har
avräknats till ett schablonmässigt värde baserat på yta
och anskaffningsvärde för respektive område. Alla
kommunens färdigställda tomter säljs till
marknadspris. I anskaffningskostnaden ingår inte
ränta under byggnationstiden.

Omprövning av nyttjandeperiod sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt,
exempelvis teknikskiften, organistionsförändringar
och verksamhetsförändringar.
Lånekostnader
Lånekostnader belastar den period som de hänför sig
till och inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärden. Affärsdrivande verksamheterna (VA,
Renhållning) belastas med räntekostnad beräknad
utifrån den interna räntesatsen om 1,0 %, i sitt
resultat.
Jämförelsestörande och extraordinära poster
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas
inträffa ofta och som saknar samband med den
löpande verksamhetens betraktas och redovisas som
extraordinära poster. Jämförelsestörande poster är
resultat av händelser som inte är extraordinära men

Utgift för detaljplaner redovisas i resultaträkningen
det år utgift är hänförlig till.
Exploateringsersättingar redovisas som en skuld i
balansräkningen tills intäktskriterier är uppfyllda
enligt avtal.
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Leasingavtal inom kommunen redovisas som
operationella leasingavtal, då avtalstiden för
fordonsleasing i huvudsak är maximalt tre år och de
övriga leasingavtalens värde bedöms som ringa i
förhållande till balansomslutningen. Avtal avseende
hyra av fastigheter klassificeras som operationella då
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet i
allt väsentligt inte övergår till kommunen. Hela
kostnaden redovisas som rörelsekostnad.

Skulder och avsättningar
Pensionsåtaganden
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas
enligt den så kallande blandmodellen i enlighet med
lag. Redovisningen baseras på KPA:s
pensionsskuldberäkningar för anställda och
förtroendevalda. Redovisning enligt blandmodellen
innebär att intjänade förmånsbestämda pensioner
fram till och med 31 december 1997 redovisas
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.
Något nyintjänande på skulden före 1998 sker inte.
Upplupen avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt
ingår i posten kortfristiga skulder.

Avvikelse från rekommendation
Inga kända avvikelser finns från RKR:s gällande
rekommendationer.
Poster inom linjen
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som
innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
inte ska ingå som skuld eller avsättning i
balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning
därtill. Ansvarsförbindelser utgörs av möjliga
åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek
och/eller infriandegraden. Bland dessa återfinns
kommunens borgensåtagande och den del av
pensionsåtaganden som är äldre än 1998.

Avsättning för deponi
Avsättning för deponin på Månsemyr har tagits upp
till det belopp som bedöms krävas för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på en
projektering som gjordes 2015. Nuvarande
projektering från 2015 följs för att slutföra
återställandet av etapp 1C, 1D, 2 och 3. Vid årsskiftet
återstår enbart återställnade av etapp 1D. Åtagandet
är värdeberäknat med en ränta på 1,0 %.
Övriga avsättningar
Avsättning för åtgärdsvalsstudie av ny broförbindelse
mellan Orust och fastlandet har tagits upp till belopp
enligt avtal med Trafikverket.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för kommunen
har definierats till att omfatta kommunen och
Stiftelsen Orustbostäder.

Redovisningsprincip VA och renhållning
För VA balanseras över-/underuttag mot
förutbetalda intäkter och investeringsfond VA.
Renhållningens över-/underuttag balanseras mot
förutbetalda intäkter. VA-kollektivet tillgodoräknas
ränta på inte avskrivna delar av anläggningsavgifter.
Både VA- och Renhållningskollektivet tillgodoräknas
ränta på eventuellt ackumulerat överskott samt
kostnadsförs ränta på genomsnittlig investeringsutgift
för ej ibruktagna anskaffningar.

Den är upprättad enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering vilket innebär, att
förvärvat eget kapital eliminerats. Detta betyder att
endast ägda andelar av tillgångar och skulder
respektive intäkter och kostnader tas med in i den
sammanställda redovisningen. När det kommunala
koncernföretaget är en stiftelse, ska konsolidering ske
i propotion till den andel av stiftelsens kapital som
kommunen har bidragit med. Orust kommun har
bidragit med 100 % av Stiftelsen Orustbostäders
grundfondskapital.

Leasing
Leasingavtal där ekonomiska fördelar och risker i
väsentlighet överförs till leasetagaren ska redovisas
som finansiell leasing. Kommunen gör löpande
bedömning av alla större leasingavtal vid avtalets
början. Kommunen har bedömt att inga finansiella
leasingavtal ingåtts.

Interna koncernmellanhavanden är i allt väsentligt
eliminerade. (Som interna mellanhavanden räknas
kostnader/intäkter och skulder/tillgångar mellan
kommunen och stiftelsen).
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Drift- och investeringsredovisning kommunen
Gemensamma kostnader som fördelas mellan olika
verksamheter genom interndebitering är:

Upplysningar och principer
Allmänt
Ekonomisk styrning sker genom att
kommunfullmäktige beslutar om budgetramar till
sektorerna under kommunstyrelsen. Budget år 1 och
flerårsplan år 2 och 3, beslutas i augusti och utgör
ramverk för verksamheten och investeringar.
Detaljbudget för respektive sektors verksamheter
beslutas i uppdragsdokumentet av kommunstyrelsen
och miljö- och byggnadsnämnden i november.

Hyreskostnader: Internhyran sätts till
fastighetsenhetens självkostnad exklusive outhyrda
lokaler, fördelad utifrån yta.
Kost: Debitering sker av kommunens
kostverksamhet till självkostnad, beräknad utifrån
antal beställda portioner från verksamheterna.
Lokalvård: Debitering sker av kommunens
lokalvårdsverksamhet till självkostnad, beräknad
utifrån beställning från verksamheterna.

Driftbudget
Kommunfullmäktige beslutar om nettoanslag till
sektorerna och politisk verksamhet. Nämnderna
beslutar om internbudget fördelat på intäkter och
kostnader, brutto, på sektorsnivå. På verksamhetsnivå
beslutar nämnden på nettobudget. Resultatöverföring
mellan år förekommer normalt inte, men fullmäktige
kan enligt ekonomistyrningsprinciperna besluta om
att återställa underskott eller ta med ett överskott i
samband med beslut om årsredovisningen.

Fordon: Debitering sker av fordonverksamhetens
självkostnad, beräknad på faktisk kostnad och
schablonfördelad administrativ kostnad.
Datorer och telefoner: Debitering sker till
självkostnad.
Gemensamma kostnader som fördelas med
schabloner är, försäkringskostnad, löne- och
ekonomiadministration samt IT-relaterade kostnader.

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutar om högsta
investeringsnivå och totalbudget för investeringar i
samband med budgetbeslutet i augusti. På projektnivå
beslutar fullmäktige om större investeringsprojekt
över 5 mnkr. Projekten planeras starta under
planperioden, men vilket år investesteringsutgifterna
infaller och med vilken totalram avgörs i
beslutspunkter enligt projektmodellen. Investeringar
under 5 mnkr hanteras i detaljbudgetarbetet och
behöver inte ha särskilda igångssättningsbeslut.

Övriga kommuninterna kostnader, så som bygglov,
miljötillsyn, renhållning debiteras enligt taxa.
Investeringsredovisningens utgifter består av
kommunexterna utgifter och utgifter för egen
personals timkostnad. Utgiften är reducerad med
erhållna offentliga investeringsbidrag och visar därför
kommunens nettoinvestering.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla
respektive nämnds och verksamhets relationer till sin
omvärld, där de andra nämnderna och
verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det
innebär jämfört med resultaträkningens intäkter och
kostnader, som endast innehåller kommunexterna
poster, har driftsredovisningen påförts även
kommuninterna poster, såsom köp och försäljning
mellan nämnder och verksamheter.
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftsredovisningen är:
Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter,
avtalpension och löneskatt. Dessa kalkyleras
schablonmässigt till att uppgå till 37,83 % av
lönekostnaden.
Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta
på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt
rak nominell metod, viket innebär att kostnaden
består av linjär avskrivning på anläggningarnas
avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas
bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har
satts till 1 % för 2021. För information om
avskrivningstider, se avsnitt för redovisningsprinciper.
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och ersättningar slår igenom inom de flesta nämnder
och utskott. Även ersättningarna till gode män inom
överförmyndarverksamheten blev lägre och gav ett
för verksamheten stort överskott på 0,2 mnkr.

Driftredovisning
Resultatet för kommunen uppgick till ett överskott på
68 mnkr, vilket var 49 mnkr bättre än budget. De
största avvikelserna mot budget fanns inom
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag
om tillsammans +40 mnkr.

Resultatet för sektor ledning och verksamhetsstöd
blev ett överskott på 1,1 mnkr. Avvikelsen beror på
lägre personalkostnader på grund av frånvaro och
vakanser, lägre kostnader för färdtjänst och
konsultinsatser samt i övrigt lägre kostnader bland
annat till följd av covid-19.

Politisk verksamhet redovisade ett sammantaget
överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på att
ersättningarna för sammanträdesarvoden var lägre än
budgeterat. Orsaker till detta är kortare möten med
färre deltagare på grund av covid-19, men också att
kostnaderna för arvode och ersättningar varit något
överbudgeterade. De lägre kostnaderna för arvoden
Driftredovisning 2021

Ufall

Budget

Budget

Utfall

netto

netto

avvikelse

netto

2021

2021

2021

2020

Politisk verksamhet och revision

-12

-12

1

-11

Sektor ledning och verksamhetsstöd

-58

-59

1

-52

Sektor lärande

-388

-396

8

-381

Sektor omsorg

-400

-406

6

-388

Sektor samhällsutveckling

-59

-63

4

-54

Sektor miljö- och bygg

-13

-9

-4

-10

Affärsdrivande Vatten och avlopp

0

0

0

0

Affärsdrivande Renhållning

0

0

0

0

Affärsdrivande Fjärrvärmeverk

0

0

0

-4

Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör

0

1

-1

0

mnkr

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader)
Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.
Försäljning fastigheter, mark
Internränta

0

7

-7

0

-929

-937

8

-899

-29

-21

-8

-30

3

0

3

1

11

12

-1

14

Kommunstyrelsens medel till förfogande

0

-5

5

0

Justeras poster ej hänförbara till verksamheterns intäkter eller kostnader

0

0

0

-

-165

-152

-13

-166

Avgår verksamhetens interna intäkter
Avgår verksamhetens interna kostnader

164

151

13

164

Summa verksamheternas nettokostnad

-946

-952

6

-915

Skatteintäkter

804

779

24

786

Generella statsbidrag

215

199

16

152

Välfärdsmiljarder och krispaket

0

0

0

31

73

27

46

54

Finansiella intäkter

2

1

0

2

Finansiella kostnader

-8

-11

3

-10

Avgår finansiella interna intäkter

0

0

0

0

Avgår finansiella interna kostnader

1

1

0

1

68

19

49

47

Verksamheternas resultat

Resultat

Resultatet för sektor lärande blev ett överskott på 8,3
mnkr. Pandemin har haft stor betydelse för resultatet
med till exempel sjuklöneersättningar. Även andra
intäkter har haft stor betydelse för resultatet som till

exempel högre statsbidrag och föräldraintäkter.
Ytterligare en bidragande orsak är lägre kostnader för
köp av plats i annan kommun än förväntat, vilket
gäller både grundskolan och gymnasieskolan.
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Resultatet för sektor omsorg blev ett överskott på 6
mnkr. Avvikelsen beror på flera faktorer, bland annat
har sektorn arbetat med en rad förebyggande insatser
och hemmaplanslösningar så som stödboende för
unga, tillfälligt stödboende, boendestöd omsorgspsykiatriavdelning vilket inneburit att flera
institutuionsplaceringar har kunnat avlutas. Antalet
hemtjänsttimmar har minskat vilket bidrar till delar av
överskottet. Korttidsenheten inom äldreomsorgen
har haft låg beläggning av platserna vilket innebar
lägre kostnader för bemanning och inga utgifter för
utskrivningsklara. Sektorn har också erhållit flertalet
statsbidrag som förbättrat de ekonomiska
förutsättningarna bland annat utifrån att ersättningen
har inkommit i efterhand och att stora delar av
sjukkostnaderna har ersatts. Intäkter från
samverkande sjukvård har också bidragit till ett
förbättrat resultat.

I potten ofördelad budgets underskott om 7 mnkr
ingår utfördelning av budgetmedel för statsbidrag
som utfördelats till sektorerna med 10,4 mnkr. Dessa
avser riktade satsningar men klassas som generellt
statsbidrag till sektor omsorg avseende god vård och
omsorg för äldre personer och till sektor lärande
avseende skolmiljarden.
Kostnader kring pensionsutbetalningar, löneskatt,
semesterlöneskuld och arbetsgivaravgifter mm blev 8
mnkr högre än budget och det beror till största delen
på att pensionskostnaden ökade på grund av ett nytt
livslängdsantagande gäller från 2021. Det fanns även
ökade kostnader för pensionsavsättning och avser
nyanställningar som har rätt till förmånsbestämd
ålderspension och ökade utbetalningar av tidigare
anställda som tar ut pension före 65 år.
Under året såldes Fjällmanska huset i Ellös och
Ålgårds kvarn.

Resultatet för sektor samhällsutveckling gav ett
överskott på 3,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på
lägre kapitalkostnader inom fastighetsenheten än
budgeterat. Det är bland annat Strandgårdens
ombyggnation där det budgeterades kapitalkostnader
från och med 1 maj men startas först 2022 för att
göra en rimlig komponentfördelning efter att alla
fakturor inkommit.

Internräntan blev något lägre på grund av att
investeringsprojekt förskjutits i tiden och kapitalkostnaderna startats igång senare än beräknat.
Nettokostnad per sektor
I kommunens nettokostnader ingår alla kostnader för
verksamheterna med avdrag för intäkter.
Nettokostnaden finansieras i huvudsak av
skatteintäkter och statliga bidrag. Under 2021 uppgick
skatteintäkter och bidrag till 1 018 mnkr. Merparten
fördelas ut till sektorerna för att bedriva verksamhet.
Av dessa går c:a 85 % till att bedriva verksamhet
inom omsorg och lärande.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-29 § 211 att
godkänna miljö och byggnadsnämndens begäran om
att få göra ett budgetunderskott för 2021 på högst 4,6
mnkr. Resultatet för sektor miljö och bygg blev ett
underskott på totalt 4 mnkr. Byggenheten redovisade
ett underskott på 4,4 mnkr, vilket beror på
intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter på
grund av långa handläggningstider. Miljöenhetens
resultat blev ett överskott på 0,4 mnkr, vilket beror på
högre intäkter. Även extra bidrag från staten för
tillsyn med anledning av pandemin har bidragit till
överskottet.
Vatten- och avloppsverksamheten redovisade ett
överskott på 8,3 mnkr. Inför året justerades VA-taxan
för att tidigt möta kommande kostnader som uppstår
när utbyggnaden av reningsverket i Ellös blir färdigt.
Det budgeterade överskottet låg på 3,4 mnkr men
överskottet blev ytterligare 4,9 mnkr bättre.
Renhållningsverksamheten redovisade ett mindre
ekonomiskt underskott på 0,1 mnkr Underskottet
blev inte så högt som befarat då verksamheten kunnat
bromsa kostnaderna i slutet av året. Avfallsskatten är
svårprognostiserad och för kvartal fyra blev det en
intäkt istället för kostnad.
Kommundirektören har haft i uppdrag att minska
kommungemensamma kostnader med 1 mnkr.
Effekten av införande av ett e-handelssystem
kommer successivt och har utfördelats till sektorerna
under 2022.

60

Orust kommuns årsredovisning 2021
Investeringsredovisning
Nettoutfall
2021

Budget
2021

Budget
avvikelse

Fastighet

0

2

2

Övr investeringar

1

1

0

1

3

2

Fastighet

5

24

19

Övr investeringar

2

5

3

mnkr
Sektor lärande

Sektor lärande summa
Sektor omsorg

Sektor omsorg summa

7

29

22

14

16

2

Gång- och cykelväg

0

6

6

Hamn, parkering

4

9

5

22

20

-2

2

6

3

42

56

14

0

0

0

Sektor mijö och bygg summa

0

0

0

Sektor ledning och verksamhetsstöd Fastighet

0

0

0

3

3

0

3

3

0

65

91

26

8

11

3

28

35

6

Affärsdrivande verksamhet summa

37

45

9

Summa nettoinvesteringar totalt

89

137

47

Nettoutfall
2021

Budget
2021

Beslutad
totalutgift

Ack utfall
tom 2021

18

15

54

25

3

8

101

3

Sektor samhällsutveckling

Fastighet

Mark
Övr investeringar
Sektor samhällsutveckling summa
Sektor miljö och bygg

Övr investeringar

Övr investeringar
Sektor ledning och verksamhetsstöd summa
Skattefinansierad verksamhet summa
Affärsdrivande

Renhållning
Vatten- och avlopp

Specifikation av några pågående projekt med totalbudget
mnkr

Projekt

Vatten- och avlopp

VA-länk väst/broledningen

Vatten- och avlopp

Ombyggnad Ellös avloppsreningsverk

Fastighet

Ombyggnad Strandgården

6

15

57

48

Fastighet

Ombyggnad Ängsviken

-1

3

22

18

Den budgeterade nettoinvesteringsnivån uppgick till
137 mnkr. Utfallet för nettoinvesteringarna uppgick
till 89 mnkr varav den affärsdrivande verksamheten
stod för 37 mnkr.

sker under 2022. Ett införande av nyckelfri hemtjänst
har pågått under hela året likaså införandet av digitala
läkemedelsskåp och signeringslistor. Sektorn har
också köpt in inventarier till Strandgården med
anledning av ombyggnaden.

Sektor lärandes investeringsutgift för 2021 uppgick
till 0,5 mnkr, vilket var 2 mnkr lägre än budgeterat.
Fastighetsinvesteringar för sektorn har inte påbörjats
under året. Förstudier har gjorts på två nya förskolor
och projektering startar under 2022.

Sektor samhällsutvecklings nettoinvesteringar
uppgick till 42 mnkr, vilket var 14,4 mnkr lägre än
budgeterat. Investeringsbidrag har erhållits med 5,9
mnkr. Budgetavvikelsen beror på tidsförskjutning i
projekt och på att leveranstiden för ledningsfordon
inom räddningstjänsten samt lastbil till teknisk service
varit lång och leverans sker först år 2022. Större
investeringar under året var bl a energikälla Ängås
skola, strategiska markinköp och takbyte samt
ventilationsaggregat på Ängsbergets förskola.

Sektor omsorgs nettoinvesteringar uppgick till 6,8
mnkr, vilket var 21,8 mnkr lägre än budgeterat.
Investeringsbidrag har erhållits med 6,3 mnkr för
ombyggnad Strandgården och Ängsvikens
äldreboende. Fastighetsinvesteringar för sektorn
uppgick till 5 mnkr och övriga investeringar till 1,8
mnkr. Ombyggnation av Strandgårdens äldreboende
färdigställdes under året. Ombyggnad av Ågårdens
tidigare äldreboende samt Mollösunds gamla skola

För sektor ledning och verksamhetsstöd uppgick
investeringarna till 3,3 mnkr, vilket var 0,1 mnkr lägre
än budgeterat. Investeringar har gjorts i nätverk,
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switchar och accesspunkter samt installation av
Teams. Vidare har investeringar i primär och
sekundär serverhall fortsatt och uppgradering gjorts
av lönesystem.

För VA-verksamheten uppgick investeringarna till
28,4 mnkr. Det var 6,4 mnkr lägre än budgeterat.
Upphandlingen för avloppsreningsverket i Ellös fick
avbrytas då anbuden ej uppfyllde kraven. Ny
upphandling sker under 2022. Detta gjorde att utfallet
blev lägre än budgeterat med 5 mnkr. Arbetet med
VA-länk Väst fortsatte enligt plan. Projektering för
VA-ledning Tuvesvik Ellös påbörjades och även
projekt VA-länk öst/väst.

För renhållningsverksamheten uppgick
investeringarna till 8,1 mnkr. Det var 2,5 mnkr lägre
än budgeterat. Bland de större investeringarna som
gjordes under året var inköp av hjullastare och
materialhanterare. Tillsammans uppgick utgiften för
dem till 5 mnkr.

Hemtrevligt möblerad gemensamhetsyta och nyrenoverad lägenhet på plan 2 med havsutsikt på Strandgårdens äldreboende.
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Exploateringsredovisning kommunen
Ackumulerad exploateringsredovisning
Orust kommun arbetar med ett flertal
exploateringsprojekt 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.

Genomförande: Flera investeringsprojekt kan pågå
samtidigt inom respektive exploateringsområde,
genom att det exempelvis byggs vägar, belysning,
gång- och cykelvägar. Utgifter som inte får
klassificeras som anskaffningsvärde på
balansräkningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. Investeringar inom
avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp
redovisas inte i nedan uppföljning då denna ska
hanteras som eget redovisningsobjekt och ska bära
sina egna investeringar. Klassificering av utgifter görs
både till balansräkningen och resultaträkningen i
genomförandefasen, men redovisas som helhet i
nedan tabell.

Framtagande av tomter för försäljning genom
exploateringsprojekt består av olika faser. Orust
kommun har valt att följa upp exploateringsprojekten
utifrån fyra faser, planering och förstudie,
projektering, genomförande och försäljning.
Planerings- och förstudiefasen: Här arbetar
kommunen med att ta fram översikts- och
detaljplaner samt göra utredningar för exempelvis
arkeologi. Alla utgifter och inkomster i denna fasen
ska redovisas i resultaträkningen.

Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per
tomt med avdrag för eventuella försäljningsomkostnader.
I nedanstående tabell redovisas det ackumulerade
nettoutfallet per pågående exploateringsområde.

Projektering: Nu är det bestämt vad som ska byggas
eller konstrueras och utgifterna för projekteringar
redovisas främst i investeringsprojekt på
balansräkningen. I denna fas omklassificeras även
eventuellt mark till exploateringområdet.
Exploateringsprojekt
mnkr

Planering

Projektering

Genomförande

Genomförande

Försäljning

och förstudie

inkl markutgift

Västra Änghagen

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,1

Gården

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

Dalby

-2,9

-14,0

0,0

0,0

0,0

-16,9

Hälleviksstrand

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

Åvägen

-1,6

-0,2

0,0

0,0

0,0

-1,9

Hogen

-2,3

-0,1

0,0

0,0

0,0

-2,4

Lunden - Bön

-1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,4

Hamnområdet Mollösund

-3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,6

Svanesunds centrum

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

Svanesund c norra

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

Edshultshall

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

Henåns centrum

-3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,1

Henån centrum södra

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

Henån centrum norra

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Svanesund c södra

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

Svanesund-Ängås

-1,2

-4,9

0,0

0,0

0,0

-6,2

Tången industriområde

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

Varekil-Lundby

-2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,4

Fritidshusplaner
Summa

anskaffn. utgift driftkostn, netto

Nettoutfall
per område

-1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

-30,3

-19,4

0,0

0,0

0,0

-49,6
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Dalby Henån
Programmet godkändes hösten 2021.
Programområdet föreslås delas upp i två detaljplaner,
varav den östra delen kommer markanvisas i en första
etapp. Arbetet med markanvisningen är påbörjat och
inbjudan väntas kunna gå ut under våren 2022.
Detaljplan för Östra Dalby påbörjas vid färdig
markanvisning.

av utfarten till väg 160. Detaljplanearbetet har också i
avsikt att legalisera befintliga verksamheter som idag
är planstridiga med tillfälliga bygglov. Samråd
planeras under första halvåret 2022.
Varekil/Lundby
Detaljplanens syfte är att tillskapa nya industritomter i
ett bra skyltläge längs med väg 160. Under 2021
minskades planområdet till att omfatta ny industrioch verksamhetsmark på västra sidan av väg 160 samt
utveckling av befintlig industrifastighet på östra sidan.
Planen går ut på samråd i januari 2022.

Åvägen (detaljplan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder
i centrala Henån, att anlägga en ny park och åpromenad samt tillgodose behovet av parkering i
området. Detaljplanen berör både kommunalt och
privat ägd mark och möjliggör att upp till 85 nya
bostäder uppförs inom planområdet. Förslaget
innebär att ny bostadsbebyggelse uppförs längsmed
Åvägen. Antagande av detaljplanen inväntar beslut
kring skredsäkringen av ån.

Ändring av fritidhusplaner
Projektet undersöker möjligheten att ändra ett flertal
detaljplaner för fritidsbebyggelse som togs fram
under 60-talet. Målet med ändringarna är att
möjliggöra ett ökat helårsboende. En förstudie med
10 planer har genomförts för att kartlägga
knäckfrågor och kommunala kostnader för respektive
område som ligger till grund för beslut om
prioriteringar. Planarbete i 5 områden har på börjats
och samråd genomförts: Mölneby nedergård 3:5 m.fl.,
del av Svanesund samhälle, Hals lilla 1:2 och Hals
stora 2:2 m.fl., Hals stora 2:3 m.fl. samt Svanvik
fritidshusområde. I samrådet framkom behov av
geoteknisk utredning. Några av planerna bedöms
kunna antas som planerat sommaren 2022, medan
några bedöms behöva förskjutas till följd av
oförutsedda kostnader för geoteknisk utredning.

Mollösund 5:351 m.fl. (detaljplan)
Efter avslutad granskning beslutades att dela upp
detaljplaneområdet till två separata detaljplaner.
Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde väntas
antas i februari 2022. Detaljplan för Mollösunds
västra hamnområde ska på ytterligare en granskning
under 2022.
Svanesund centrum norra (detaljplan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder
och en ny förskola i ett centralt läge nära service och
kollektivtrafik och i direkt närhet till natur och kust.
Detaljplanen var på samråd under hösten 2021 och
väntas antas under 2022.

Exploateringsprojekt

Henåns centrum (planprogram)
Planarbetet möjliggör utveckling av Henåns centrum
med fler bostäder och verksamheter samt att
nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och
skredsäkring kan genomföras. Målet är att Henån ska
stärkas som centralort och besöksmål.
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige
under våren 2021.
Henån centrum södra (detaljplan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder
och handelsverksamheter i ett centralt läge nära
service och kollektivtrafik. Detaljplanearbetet syftar
även till en förbättrad trafiksituation genom att
tillgodose och omorganisera behovet av parkering i
området söder om Röravägen, möjliggöra en ny
broförbindelse över ån samt möjliggöra en breddning
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Nettokostnad

Nettoutgift

Total

mnkr

resultaträkning

balansräkning Nettoutgift 2021

Dalby

-0,2

0,0

-0,2

Hälleviksstrand

0,0

0,0

0,0

Åvägen

0,0

0,0

0,0

Hamnområdet Mollösund

0,5

0,0

0,5

Svanesunds centrum

0,0

0,0

0,0

Svanesund c norra

-0,7

0,0

-0,7

Edshultshall

0,0

0,0

0,0

Henåns centrum

-0,3

0,0

-0,3

Henån centrum södra

-0,5

0,0

-0,5

Henån centrum norra

0,0

0,0

0,0

Svanesund c södra

-0,2

0,0

-0,2

Svanesund-Ängås

0,0

0,0

0,0

Varekil-Lundby

-0,2

0,0

-0,2

Fritidshusplaner

-1,0

0,0

-1,0

Summa

-2,7

0,0

-2,7
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Verksamhetsberättelser
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Vatten och avlopp

Resultaträkning
Bokslut Budget Bokslut
mnkr
Verksamhetens intäkter

Händelser under året
Tre stycken del-etapper av VA-länk väst blev under
året färdiga. Ny tryckstegring på Stocken har
installerats för att säkra vattenleveransen till Tuvesvik
och Gullholmen. Verksamheten har även installerat
backventiler på avloppet i Svineviken för att
motverka lukt. Renovering av ledningsnät på Ellös
(cirka 500 meter) och Henån (cirka 60 meter) har
under året också genomförts.

Not
1

Brukningsavgifter

2021

2021

2020

40

39

36

Anläggningsavgifter

4

4

6

Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektivet

-8

-3

3

Övriga intäkter

7

6

7

Interna intäkter
Summa verksamhetens intäkter

3

2

2

46

47

54

Personalkostnad

-7

-7

-6

Entreprenader, köp av verksamhet

-5

-5

-4

-14

-16

-16

Verksamhetens kostnader

Ekonomisk redovisning och analys
Verksamheten redovisade ett överskott på 8,3 mnkr.
Inför året justerades taxan enligt beslut i fullmäktige. I
den nya taxan ligger ett planerat överskott som sedan
ska användas när Reningsverket i Ellös är färdigställt.
Det budgeterade överskottet var 3,4 mnkr och
överskottet blev ytterligare 4,9 mnkr bättre.

Drift- och underhållskostnader

2

Interna kostnader

3

Avskrivningar enligt plan
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad

-8

-8

-8

-10

-10

-17

-44

-45

-52

2

2

2

Finansiella intäkter

4

1

1

1

Finansiella kostnader

5

-3

-3

-4

Årets resultat

0

0

0

Årets resultat före förändring av kortfristig skuld

8

3

-3

Överskottet beror på förutom högre VA-avgifter
även på högre anläggningsavgifter. Under 2021 såldes
också ett förråd/bod i Mollösund som resulterade i
en vinst för verksamheten. Dessutom var kostnaden
för arbetskraft 1 mnkr lägre än budgeterat. Det beror
på en vakant tjänst som tillsattes under hösten.

mnkr

Verksamheten hade en upparbetad skuld till VAkollektivet på 2,5 mnkr. Efter justering för årets
överskott ökade skulden till 10,8 mnkr.

Omsättningstillgångar

Not

Bokslut

Bokslut

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar

6

334

315

334

315

Kundfordringar

4

5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1

4
337

7
322

208

193

Summa anläggningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder
Långfristiga skulder

7

Skuld till ägaren Orust kommun
Investeringsfond

23

23

Förutbetald intäkt

106

103

Summa långfristiga skulder

336

319

1
0

2
0

1
337

3
322

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ledningsförnyelse, vatten och avlopp i Ellös
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Noter
mnkr
1. Verksamhetens intäkter
VA-avgifter
VA-avgifter industriavlopp
Förändring av kortfristig skuld till VA-kollektivet
Anslutningsavgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Destruktions avg. septitankar
Övriga intäkter
Summa
Varav interna intäkter
2. Drift- och underhållskostnader
Anläggnings- och underhållsmaterial
Konsulttjänster
Elavgifter
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa
3. Interna kostnader
Administrativ ersättning till staben och administrativa
verksamheter inom samhällsutveckling har fördelats enligt
nyttjandegrad. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal
arbetade timmar. Kostnad för tele är fördelad på antal abonnemang.
Lokalkostnader och lokalvård är fördelade utifrån nyttjad yta.
4. Ränteintäkter
Ränteintäkter, från kommuninterna
mellanhavanden.
Summa
5. Räntekostnader
Räntekostnader, pågående investeringar
Räntekostnader, bokfört värde
anläggningsregistret
Summa
6. Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Periodens avskrivning på anskaffningsvärden
Summa avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut
7. Långfristiga skulder
Förutbetald intäkt avser inbetalda anslutningsavgifter från
VA-kollektivet.
Investeringsfond avser medel avsatta för planerade investeringar
Skuld till ägaren Orust kommun avser avräkningskonto mot
kommunen avseende finansiering av VA-verksamhetens tillgångar
och skulder
8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till VA-kollektivet
Övriga interimsskulder
Utgående saldo
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Bokslut
2021

Bokslut
2020

42,2
0,0
-8,3
0,9
3,5
6,0
1,6
45,9

37,6
0,0
2,9
3,5
2,6
5,5
2,3
54,4

-4,1
0,2
-3,8
-2,3
-3,6

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

-13,6

-16,4

1,2
1,2

1,3
1,3

-0,3

-0,1

-3,1
-3,4

-3,7
-3,7

394,2
28,4
0,0
422,6

370,1
31,5
-7,5
394,2

-79,1
0,0
-9,7
-88,8
333,7

-70,0
0,0
-9,2
-79,1
315,0

10,9
0,1
11,0

2,5
0,1
2,7
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Renhållning
Renhållning
mnkr
Intäkter
Kostnader

Händelser under året
Nytt renhållningsavtal började gälla med Remondis
AB och nytt avtal gällande slam med Fraktkedjan AB.
Den 1 februari tog kommunen över ansvaret för
kundregister, orderhantering och fakturering i
samband med nya avtal. Första halvåret har i
huvudsak präglats av arbete att få det nya
renhållningsavtalet att fungera, vilket inneburit många
kundkontakter såväl via e-post som telefon.

Årets resultat före justering över/underuttag
Budget före justering över/underuttag
Avvikelse
Skuld till verksamhetskollektivet
Skuld till renhållningskollektivet
Summa skuld renhållningsverksamhet

Renovering av lakvattendammen på Månsemyr har
slutförts för att förbättra effektiviteten och reningen
av lakvattnet. Ett nytt arrendeavtal har tecknats med
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). På
Månsemyrs har en ny materialhanterare och
hjullastare köpts in.

Utfall
2021
44
-44
0

Utfall
2020
28
-31
-3

0
0

0
-3

-2
3
2

0
2
2

Ekonomisk redovisning och analys
Verksamheten redovisade ett ekonomiskt underskott
på 0,1 mnkr. Underskottet blev inte så högt som
befarat då verksamheten kunde bromsa kostnaderna i
slutet av året. Avfallsskatten för kvartal fyra
prognostiserades till en kostnad men blev i stället en
intäkt. Det är en svårprognostiserad post.
Verksamheten hade totalt en upparbetad skuld till
kollektiven på 1,7 mnkr. Efter justering för årets
resultat uppgår skulden till 1,6 mnkr.

Ny materialhanterare till Månsemyr återvinningscentral.
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Stiftelsen Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder ingår i kommunkoncernen
och följer årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag enligt K2 regelverket.
Justering har gjorts för att följa de kommunala
redovisningsprinciperna för hantering av offentliga
investeringsbidrag. Jämförelsetal har omräknats.

Under juli drabbades delar av Orust av stora skyfall
vilka resulterade i omfattande översvämningsskador
på fastigheter i Svanesund, Varekil och Henån. Totalt
vattenskadades 37 objekt (bostäder, lokaler, förråd
allmänna utrymmen). Samtliga skador återställdes
under höst/vinter och drabbade hyresgäster har
återinflyttat. Stiftelsens fastighetsförsäkring täckte
delar av uppkomna skador. Under 2021 har tidigare
års höga underhållstakt bibehållits. Underhållskostnaderna uppgick till 21,2 mnkr.

Utdrag ut stiftelsen Orustbostäders årsredovisning.
Händelser under året
Nyproduktion
Nivån av nybyggnation styrs av efterfrågan, stiftelsens
finansiella ställning och tillgång till fastighetskrediter
men också av tillgången på detaljplanerad byggbar
mark. Stiftelsen är en aktiv part i kommunens
detaljplanearbete. Stiftelsen är bl.a. delaktig i
detaljplanearbetet i Henåns samt Svanesunds
centrum. Stiftelsen har efter inventering av egen
byggbar mark funnit flera tänkbara möjligheter till
förtätning. Stiftelsen har därför begärt planbesked för
flertalet fastigheter i både Svanesund och Henån.
Under hösten färdigställdes bygget av Fyrtornet i
Henån. Produktionen består av ett punkthus om fem
våningar med 19 lägenheter. På inflyttningsdagen den
1 september var samtliga lägenheter uthyrda.

Ekonomisk redovisning och analys
Belopp i mnkr

Nettoomsättning

Utfall

Utfall

2021

2020

65

64

Resultat efter finansiella poster

2

2

Budget

1

2

531

515

Investeringar

40

19

Antal anställda

11

10

Balansomslutning

Det ekonomiska resultatet efter finansiella poster blev
högre än budgeterat och uppgick till 2,4 mnkr
(1,9 mnkr) som kan jämföras mot budgeterat resultat
om 1,2 mnkr. Låga marknadsräntor i kombination
med fortsatt låg vakansgrad har trots höga
underhållskostnader och ökade driftskostnader
resulterat i en god resultatnivå. Soliditeten ökade från
16,36 % till 16,59 %. Marknadsvärdet för
fastighetsbeståndet bedömdes vid årsskiftet
2021/2022 till 785 mnkr vilket ger en justerad
soliditet på 41 %.

Under hösten har stiftelsen påbörjat nyproduktionen
på Ravinvägen i Ellös. Produktionen omfattar ett
loftgångshus med 8 lägenheter i två plan med
tillhörande komplementbyggnad och parkering.
Inflyttning är planerad till vintern 2022/2023.
Nyproduktionen på Kaprifolvägen i Henån har pågått
under året. Projektet omfattar 13 lägenheter samt
renovering av intilliggande hus. Produktionen
påbörjades under vårvintern 2021 och inflyttning
beräknas ske den 1 april 2022.

Årets nettoinvesteringar uppgick till 39,9 mnkr.
Stiftelsen har 408,4 mnkr i långfristiga lån. Det egna
kapitalet har genom årets resultat ökat med 2,4 mnkr.
till 84,9 mnkr.

Stiftelsens målsättning är att dra nytta av tillgängliga
stöd för nyproduktion/ombyggnation av
bostadslägenheter. Stöd för nyproduktion av
hyresrätter medger lägre hyresnivåer och därmed
lägre vakansrisk, då utbudet bättre matchas mot
efterfrågan. Vid årsskiftet avvecklades det statliga
investeringsstödet för hyresrätter vilket tillsammans
med ökande byggpriser komplicerar kommande
nyproduktion.
Förvaltning
Behovet av underhåll de kommande tio åren är
omfattande, främst beroende på byggnadsbeståndets
åldersstruktur. Det finns även behov av
modernisering och anpassning till dagens efterfrågade
standard. Planerat underhåll sker löpande och
underhållsplanen uppdateras kontinuerligt. Löpande
underhåll skall utföras för att upprätthålla en god
ekonomi, låg vakansgrad samt ett attraktivt och tryggt
boende.

Renovering av Kaprifolvägen i Henån för inflyttning våren 2022.
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Orust – den gröna och trygga ön
där tanken är fri och drömmar får liv
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2021.
2. Reservera 3,5 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till
resultatutjämningsreserven.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på 70,2 miljoner
kronor varav kommunen bidrog med 67,7 miljoner kronor och Orustbostäder med 2,4
miljoner kronor. Koncernens resultat var 20,9 miljoner kronor bättre än föregående år
och 50,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I stort sett hela budgetavvikelsen
återfanns hos kommunen och beror främst på högre skatteintäkter och bidrag i
utjämningssystemet. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 141,4 miljoner kronor.
Kommunens bruttoinvesteringar uppgick till 101,4 miljoner kronor, vilket var en lägre
nivå än den budgeterade nivån på 143 miljoner kronor. Bland de större
investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas vatten och avloppslänken i Väst,
markinköp och ombyggnaden av Strandgårdens äldreboende
Sektorernas budgetavvikelse var sammantaget positivt och uppgick till 18,3 miljoner
kronor. Sektor lärande redovisade ett större budgetöverskott om 8,3 miljoner kronor.
Sektor omsorg redovisade budgetöverskott om 6 miljoner. Sektor ledning och
verksamhetsstöd fick ett budgetöverskott på 1,1 miljoner kronor och sektor
samhällsutveckling ett budgetöverskott på 3,9 miljoner kronor. Sektor miljö och bygg
redovisade däremot ett budgetunderskott om 4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
beslutade 2021-09-29 § 211 att godkänna miljö och byggnadsnämndens begäran om att
få göra ett budgetunderskott för 2021 på högst 4,6 miljoner kronor.
Inom de affärsdrivande verksamheterna redovisade vatten och avloppsverksamheten ett
överskott på 8,3 miljoner kronor och renhållningsverksamheten ett mindre underskott
på 0,1 miljoner kronor.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för
verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god
för de finansiella målen och god eller delvis god för de sex övergripande
verksamhetsmålen. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de sex övergripande
verksamhetsmålen uppnåddes fyra mål helt och två mål delvis. Sammantaget uppfyllde
kommunen sin egen definition om god ekonomisk hushållning.
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I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige att
besluta om överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna mellan
åren. Miljö och byggnadsnämnden genom sin sektor redovisade en negativ
budgetavvikelse. Det beror främst på intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter
till följd av långa handläggningstider. Bedömningen är att nämnden har begränsade
möjligheter, utöver pågående omställningsarbete och budgetanpassningar, att arbeta in
ett underskott kommande år. Övriga sektorer redovisade stora budgetöverskott. Även
om ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring av överskott är det inget som har
tillämpats på många år. Intraprenader har däremot särskilda riktlinjer som tillåter en årlig
över- och underskottshantering.
Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet. En uppbyggnad av en
resultatutjämningsreserv möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del av
överskottet i goda tider för att kunna täcka upp för underskott som uppstår under en
lågkonjunktur. Årets balanskravsresultat var positivt och uppgick före avsättning till
65,7 miljoner kronor. Enligt kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning till
resultatutjämningsreserven uppgå till 7 % av skatter och bidrag, det vill säga högst 71,3
miljoner kronor. Eftersom resultatutjämningsreserven redan tidigare år uppgått till det
maximala värdet får vi endast reservera 3,5 miljoner kronor ytterligare för år 2021. Efter
årets avsättning uppgår det sammanlagda värdet i reserven till det maximala taket på
71,3 miljoner kronor och årets balanskravsresultat efter justering för avsättningen var
62,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15
Årsredovisning 2021 för Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 74
Årsredovisning 2021 för Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30
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Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna upprättad årsredovisning för Orust kommun 2021.
2. Reservera 3,5 miljoner kronor av årets balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för koncernen uppgick till ett överskott på 70,2 miljoner
kronor varav kommunen bidrog med 67,7 miljoner kronor och Orustbostäder med 2,4 miljoner
kronor. Koncernens resultat var 20,9 miljoner kronor bättre än föregående år
och 50,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I stort sett hela budgetavvikelsen återfanns
hos kommunen och beror främst på högre skatteintäkter och bidrag i utjämningssystemet.
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 141,4 miljoner kronor. Kommunens
bruttoinvesteringar uppgick till 101,4 miljoner kronor, vilket var en lägre nivå än den budgeterade
nivån på 143 miljoner kronor. Bland de större investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas
vatten och avloppslänken i Väst, markinköp och ombyggnaden av Strandgårdens äldreboende
Sektorernas budgetavvikelse var sammantaget positivt och uppgick till 18,3 miljoner kronor.
Sektor lärande redovisade ett större budgetöverskott om 8,3 miljoner kronor. Sektor omsorg
redovisade budgetöverskott om 6 miljoner. Sektor ledning och verksamhetsstöd fick ett
budgetöverskott på 1,1 miljoner kronor och sektor samhällsutveckling ett budgetöverskott på 3,9
miljoner kronor. Sektor miljö och bygg redovisade däremot ett budgetunderskott om 4 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-29 § 211 att godkänna miljö och
byggnadsnämndens begäran om att få göra ett budgetunderskott för 2021 på högst 4,6 miljoner
kronor.
Inom de affärsdrivande verksamheterna redovisade vatten och avloppsverksamheten ett
överskott på 8,3 miljoner kronor och renhållningsverksamheten ett mindre underskott på 0,1
miljoner kronor.
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för
verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god
för de finansiella målen och god eller delvis god för de sex övergripande
verksamhetsmålen. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de sex övergripande
verksamhetsmålen uppnåddes fyra mål helt och två mål delvis. Sammantaget uppfyllde
kommunen sin egen definition om god ekonomisk hushållning.
I kommunens ekonomistyrningsprinciper ges möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om
överföring av såväl överskott som underskott för verksamheterna mellan åren. Miljö och
byggnadsnämnden genom sin sektor redovisade en negativ budgetavvikelse. Det beror främst på
intäktsbortfall genom reducerade bygglovsavgifter till följd av långa handläggningstider.
Bedömningen är att nämnden har begränsade möjligheter, utöver pågående omställningsarbete
och budgetanpassningar, att arbeta in ett underskott kommande år. Övriga sektorer redovisade
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stora budgetöverskott. Även om ekonomistyrningsprinciperna tillåter överföring av överskott är
det inget som har tillämpats på många år. Intraprenader har däremot särskilda riktlinjer som
tillåter en årlig över- och underskottshantering.
Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet. En uppbyggnad av en
resultatutjämningsreserv möjliggör att på ett genomtänkt sätt reservera en del av
överskottet i goda tider för att kunna täcka upp för underskott som uppstår under en
lågkonjunktur. Årets balanskravsresultat var positivt och uppgick före avsättning till
65,7 miljoner kronor. Enligt kommunens egna riktlinjer får maximal avsättning till
resultatutjämningsreserven uppgå till 7 % av skatter och bidrag, det vill säga högst 71,3 miljoner
kronor. Eftersom resultatutjämningsreserven redan tidigare år uppgått till det maximala värdet får
vi endast reservera 3,5 miljoner kronor ytterligare för år 2021. Efter årets avsättning uppgår det
sammanlagda värdet i reserven till det maximala taket på 71,3 miljoner kronor och årets
balanskravsresultat efter justering för avsättningen var 62,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15Årsredovisning 2021 för Orust kommun
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
telefon 0304-33 41 90
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för år 2021. Till
årsredovisningen medföljer även revisionsberättelse och granskningsrapport.
Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till om årsredovisningen för 2021 kan
godkännas, samt behandla frågan om ansvarsfrihet för år 2021.
Utredning
I revisionsberättelsen samt granskningsrapporten framgår det att revisorerna som
granskat årsrapporten anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen samt att stiftelsens verksamhet under året 2021 har skötts på ett
ändamålsenligt sätt. Man har inte funnit någon grund till att misstänka att någon
styrelseledamot eller verkställande funktionär har gjort sig skyldig till försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Bedömning
Förvaltningen ser ingen anledning till att göra annan bedömning än den som revisorerna
har lagt fram, och föreslår därför kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen
samt bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt
granskningsrapport
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Orustbostäder
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
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Kort om Stiftelsen
Orustbostäder
Stiftelsen Orustbostäder är en allmän
nyttig bostadsstiftelse verksam inom
Orust kommun.
Stiftelsen har 11 anställda och en netto
omsättning om 70 Mkr. Stiftelsen
Orustbostäder bygger, äger och förvaltar
bostäder och verksamhetslokaler över
hela Orust. Totalt förvaltar stiftelsen 150
bostadsbyggnader med en sammanlagd
yta om 59 000 kvm.

Innehåll
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VD har ordet
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter

Styrelsens säte: Svanesund
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).
Stiftelsen Orustbostäder
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31
Org nr 758500-2103
Omslagsbild: Kaprifolvägen 20-22, Henån.
Klart våren 2022.
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Stiftelsens balansomslutning är 512 Mkr.

VD har ordet

Under året som gått har världen till stor del präglats av
Coronapandemin och det är därför glädjande att ansträngningarna att minska sjukdom och lidande nu har gett
resultat och att samhället kan öppna upp på nytt. Stiftelsen
Orustbostäder har också genom hårt arbete och anpassade
arbetssätt lyckats genomföra planerade reparation- och
underhållsåtgärder samtidigt som vi värnat om vår personal
och våra hyresgäster under pandemin.
Nyproduktionen ”Fyrtornet” på Åsavägen i Henån färdigställdes under året och våra hyresgäster flyttade in den 1
september. Huset var vid färdigställandet fullt uthyrt vilket
bådar gott för kommande nyproduktioner. Under året har
vi också påbörjat byggnationen av 13 nya lägenheter på
Kaprifolvägen i Henån, projektet färdigställs under vintern
2021/2022 och våra nya hyresgäster flyttar in den 1 april.
Efterfrågan på lägenheterna var stor och samtliga lägenheter
är uthyrda. I december påbörjades markarbetena för vårt
nya hus på Ravinvägen i Ellös, sammanlagt blir det åtta nya
lägenheter i ett loftgångshus om två våningar. Huset beräknas att färdigställas under vintern 2022.
År 2018 gick Stiftelsen Orustbostäder med i Allmännyttans
klimatinitiativ som syftar till lägre energiförbrukning och en
fossilfri allmännytta till år 2030. Som ett led i arbetet avvecklade vi under året vår sista oljeeldade värmeanläggning
till förmån för en modern bergvärmeanläggning som drivs
med grön elkraft. I våra nyproduktioner installeras solcellsanläggningar på taken för grön produktion av fastighetsel och
energibalansberäkningar visar att energibehovet i nyproduktionerna nästan halverats mot gällande myndighetskrav.

Vi arbetar för att stärka hyresrätten som boendeform, ett
bekvämt och bekymmersfritt boende som passar alla faser
i livet. Inom Stiftelsen Orustbostäder erbjuder vi ett varierat
utbud av bostäder och vi eftersträvar trygga bostadsområden
med hög trivsel, en målsättning som visat sig bära frukt när
vi mäter kundnöjdheten bland våra hyresgäster. Samtidigt ser
vi vikten av att fylla en social funktion, en viktig del i allmännyttans uppdrag. Vi arbetar därför nära Orust kommun, polis
och socialtjänst – ett samarbete som även ger resultat vad
gäller social hållbarhet.
Stiftelsen Orustbostäder har under året levererat ett gott
resultat och ökande soliditet trots rekordstora reparationsoch underhållskostnader till följd av sommarens skyfall.
2021 har också präglats av stora investeringar i nyproduktioner vilka uteslutande kunnat finansierats utan att öka
Stiftelsens fastighetskrediter. Marknaden för hyresrätten på
Orust är fortsatt ljus, låga vakanser talar för hyresrätten som
boendeform och fortsatt nyproduktion. Först ut är projektet
Triangeln i Svanesund med planerad byggstart under 2022.
För att upprätthålla en god förvaltning och förverkliga våra
planer krävs engagerad personal. Det har vi verkligen här på
Stiftelsen Orustbostäder. Jag vill rikta ett stort tack till alla
våra medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att vårda
våra fastigheter och finnas till hands för våra kunder. Jag vill
även tacka styrelsen och Orust kommun för deras intresse
och engagemang i Stiftelsen Orustbostäder. 2022 blir ett
produktivt år som vi med spänning ser fram emot.

Martin Hellgren
VD
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Förvaltningsberättelse 2021
Verksamhetsöversikt
Stiftelsen Orustbostäder är en allmännyttig bostads
stiftelse som äger, förvaltar och bygger bostäder och
verksamhetslokaler. Stiftelsen står under Läns
styrelsens tillsyn. Orustbostäder har sedan 1962
verkat inom Orust kommun. Styrelsen består av
förtroendevalda vilka utses av Orust kommuns be
slutande organ. Stiftelsen Orustbostäder är medlem
i Sveriges Allmännytta. Sedan 2012 är stiftelsen
medlem i Allmännyttans inköpsorganisation HBV
(Husbyggnadsvaror). Stiftelsen Orustbostäder är
sedan 2018 medlem av FABUR, Fastighetsbransch
ens centrum för utbildning och rekrytering och
Allmännyttans klimatinitiativ som bl.a. strävar efter
en fossilfri allmännytta till år 2030.

Strategiska mål
Stiftelsen Orustbostäder skall inom Orust kommun
med affärsmässiga principer erbjuda hyresgäster
attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och
effektiva lokaler samt förvalta och utveckla fastig
heter, anläggningar och parkmark. Vi skall vara en
attraktiv hyresvärd, där hyresgäster och medborg
are är nöjda med vår verksamhet. Vi skall erbjuda
ett varierat utbud av bostäder och vi skall vara det
trygga och utvecklande fastighetsföretaget.

Marknaden
Efterfrågan på hyresrätter har under 2021 varit fort
satt god med låg vakansgrad; nära noll procent. Det
genomsnittliga antalet sökande per vakans har dock
minskat för andra året i rad. En anledning till den
minskade efterfrågan tros vara en allmän osäker
het kopplad till den pågående pandemin. Stiftelsen
Orustbostäder tillhandahåller bostäder till ca 12 %
av kommunens hushåll. Den låga vakansgraden
talar för hyresrätten som boendeform. Hyresrätten
är en flexibel och trygg boendeform. Hyresförhand
lingarna med Hyresgästföreningen för 2021 års
hyror resulterade i en höjning med i genomsnitt 1,2
procent. Efterfrågan av verksamhetslokaler är fort
satt låg. Analyser av bostadskön visar att det finns
efterfrågan av mindre och därmed billigare lägen
heter, något som prioriteras vid nyproduktion. Vid
färdigställandet av 19 nyproducerade lägenheter på
Åsavägen i Henån var samtliga lägenheter uthyrda.

Förvaltning
Behovet av underhåll de kommande tio åren
är omfattande, främst beroende på byggnads
beståndets å ldersstruktur. Det finns även behov
av m
 odernisering och anpassning till dagens efter
frågade standard. Planerat underhåll sker löpande
och underhållsplanen uppdateras kontinuerligt.
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Löpande underhåll skall utföras för att upprätthålla
en god ekonomi, låg vakansgrad samt ett attraktivt
och tryggt boende.
Under juli drabbades delar av Orust av stora skyfall
vilka resulterade i omfattande översvämningsska
dor på fastigheter i Svanesund, Varekil och Henån.
Totalt vattenskadades 37 objekt (bostäder, lokaler,
förråd allmänna utrymmen). Samtliga skador åter
ställdes under höst/ vinter och drabbade hyresgäster
har återinflyttat. Stiftelsens fastighetsförsäkring
täckte delar av uppkomna skador.
Väsentliga underhållsåtgärder under året har varit
byte av tak på Hallonvägen i Ellös och målning av
etapp två på Ekebovägen i Svanesund. Vi har också
utfört flera större asfalterings- och dränerings
arbeten. På Eklunden i Svanesund har vi fasat ut den
sista oljeeldade värmepannan i fastighetsbeståndet
till förmån för en ny bergvärmeanläggning, ett vik
tigt steg i målsättningen att bli fossilfria till år 2030.
Vi har också utfört flertalet fasadrenoveringar, bal
kongrenoveringar och utbyte av ventilationsaggregat
runt om i fastighetsbeståndet. LSS-boendena på
Styrmansvägen och Konvaljevägen har helrenoverats
under perioden. Under 2021 har Stiftelsen Orust
bostäder bibehållit tidigare års höga underhållstakt.
Underhållskostnaderna uppgick till 21,2 Mkr.

Nyproduktion
Nivån av nybyggnation styrs av efterfrågan, stiftel
sens finansiella ställning och tillgång till fastighets
krediter men också av tillgången på detaljplanerad
byggbar mark. Stiftelsen är en aktiv part i Orust
kommuns detaljplanearbete. Stiftelsen är bl.a.
delaktig i Orust kommuns detaljplanearbete för
Henåns centrum samt Svanesunds centrum.
Stiftelsen har efter inventering av egen byggbar
mark funnit flera tänkbara möjligheter till förtät
ning. Stiftelsen har därför begärt planbesked för
flertalet fastigheter i både Svanesund och Henån.
Under hösten färdigställdes bygget av Fyrtornet i
Henån. Produktionen består av ett punkthus om
fem våningar med 19 lägenheter. På inflyttnings
dagen den 1 september var samtliga lägenheter
uthyrda.
Under hösten har vi påbörjat nyproduktionen på
Ravinvägen i Ellös. Produktionen omfattar ett loft
gångshus med 8 lägenheter i två plan med tillhöran
de komplementbyggnad och parkering. Inflyttning
är planerad till vintern 2022/2023.

Förvaltningsberättelse 2021
Nyproduktionen på Kaprifolvägen har pågått under
året. Projektet omfattar 13 lägenheter samt renove
ring av intilliggande hus. Produktionen påbörjades
under vårvintern 2021 och inflyttning beräknas ske
den 1 april 2022.
Stiftelsens målsättning är att dra nytta av tillgäng
liga stöd för nyproduktion/ombyggnation av
bostadslägenheter. Stöd för nyproduktion av
hyresrätter medger lägre hyresnivåer och därmed
lägre vakansrisk, då utbudet bättre matchas mot
efterfrågan. Vid årsskiftet avvecklades det statliga
investeringsstödet för hyresrätter vilket tillsammans
med ökande byggpriser komplicerar kommande
nyproduktion.

Styrelse
Styrelsen har genomfört elva styrelsemöten under
året. Ingemar Talje som tidigare varit ledamot i
styrelsen valdes till ny styrelseordförande. Under
året har styrelsen fått ny ersättare.

Kommunikation
Genom att kommunicera med kunder och övriga
intressenter på ett professionellt sätt bygger vi vårt
varumärke, stärker hyresrätten som upplåtelseform
samt skapar trivsel och trygghet för våra hyres
gäster. Under den pågående pandemin har hemsidan
uppgraderats i syfte att förbättra informations
flödet till hyresgäster och övriga intressenter. Vi har
förbättrat möjligheten till felanmälan via webben i
syfte att erbjuda fler kontaktvägar till våra hyres
gäster och snabbare service. Stiftelsen har också
marknadsfört möjligheten att utföra tjänster och ta
del av information på ”Mina sidor” med BankID.
Som ett led i vår digitalisering har vi också imple
menterat möjligheten att signera hyreskontrakt elek
troniskt med BankID. Vår uppskattade hyresgäst

tidning ”Orustliv” har som tidigare givits ut fyra
gånger per år. Stiftelsen har också marknadsfört sin
verksamhet i tidningsartiklar och annonser.

Viktiga händelser under året
• Färdigställande och inflyttning av nyproduktionen
Fyrtornet med 19 lägenheter (Henån)
• Första spadtaget på nyproduktionen av 13
lägenheter på Kaprifolvägen (Henån)
• Upphandling och första spadtag av nyproduktionen av 8 lägenheter på Ravinvägen (Ellös)
• Färdigställandet av ny detaljplan för kvarteret
Triangeln (Svanesund)
• Färdigställande av en större takentreprenad på
Hallonvägen (Ellös)
• Återställning av skyfallsskador i Svanesund,
Varekil och Henån
• Fortsatt låg vakansgrad för lägenheter, nära noll
procent
• En ny bergvärmeanläggning på Eklunden
(Svanesund)
• Fortsatt hög underhållstakt och uppgraderingar
av bostadsbeståndet
• Anpassningar av drift till följd av Covid-19
pandemin

Ekonomi
Stiftelsen Orustbostäder har under året arbetat
med att minimera vakanserna gällande lokaler och
lägenheter. Stiftelsen har också arbetat aktivt med
att begränsa ränterisken i företagets låneportfölj.
Vid årets utgång var den genomsnittliga ränte
bindningstiden 4,00 år. I samband med årsskiftet
2021/2022 har Stiftelsen Orustbostäder utfört en
desktopvärdering av fastighetsbeståndet genom
Datscha. Marknadsvärdet bedömdes till 785 Mkr
vilket ger en justerad soliditet på 41%.

Flerårsöversikt (Tkr)
2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

70 340

65 723

75 952

67 722

62 170

Balansomslutning

512 887

504 399

504 137

490 267

481 747

Kassalikviditet (%)

173,46

362,83

357,93

283,47

289,37

16,59

16,36

15,98

14,05

11,82

Direktavkastning (%)

4

5

5

4

4

Räntabilitet på eget kapital (%)

3

2

15

29

9

Resultat efter finansiella poster

2 442

1 944

11 709

9 597

5 368

Soliditet (%)
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Förvaltningsberättelse 2021
Låga marknadsräntor i kombination med låg
vakansgrad har trots höga underhållskostnader och
ökade driftskostnader resulterat i goda resultat
nivåer.

Utblick 2022
Vakansrisken för bostäder bedöms som fortsatt låg;
mindre än en procent. Vakanser för verksamhets
lokaler förväntas ligga på en låg nivå p.g.a. konverte
ring av verksamhetsytor till bostäder.
Nyproduktionen på Ravinvägen i Ellös och Kaprifol
vägen i Henån är prioriterade. Projektet på Kaprifol
vägen är fullt uthyrt och inflyttning sker den 1 april.
Nyproduktionen på Ravinvägen i Ellös är påbörjad
och färdigställs under året, inflyttningen är planerad
till årsskiftet 2022/2023.
Kommande nyproduktioner som skall startas upp är
projektet Triangeln i Svanesund och Åvägen i Henån.
Vidare fokuserar vi på att höja vår planberedskap i
syfte att säkerställa tillgången på byggbar mark. Vi
avser både att köpa mark i anslutning till befintligt
fastighetsbestånd samt genom förtätning bygga på
egen mark. Syftet är att minska produktionskostnaden
genom att dra nytta av befintlig infrastruktur och
resurser för att kunna erbjuda attraktiva hyresnivåer.

Det allmänna ränteläget bedöms som fortsatt lågt,
men stigande. Vi fortsätter att arbeta för att begränsa
stiftelsens ränte- och refinansieringsrisk genom säkring
av vår låneportfölj genom att balansera förfallostruk
tur, samt ränte- och kapitalbindningstid.
Arbetet med att förbättra tillgängligheten till fel
anmälan/jour samt tryggheten i och omkring det egna
boendet fortgår. Under vintern genomförde stiftelsen
en Nöjd kund undersökning (NKI) bland de boenden
och resultaten kommer att analyseras och presenteras
under året.
Stiftelsen bedömer att underhållskostnaderna kommer
att ligga på en fortsatt hög nivå jämfört med tidigare år.

Ledningens slutsatser och bedömningar
avseende 2021
Årets positiva resultat beror till stor del av låga
räntekostnader och de försäkringsersättningar
som slutregleringen av branden på Ravinvägen och
sommarens skyfallsskador resulterat i. Den ekono
miska vakansgraden har varit låg. Underhållskost
naderna har legat på en fortsatt hög nivå.

Resultat
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter
samt kassaflödesanalys.

Förvaltningsobjekt
Förvaltningsobjekt per 2021-12-31 framgår av nedanstående tabell
Område

Lägenheter

Lokaler

Garage

Carport

P-plats

Henån		 307

13

104

8

208

Svanesund		 297

41

78

17

181

Ellös		136

12

22

19

93

Varekil		 60

4

8

0

44

Hälleviksstrand		 9				10
Mollösund		 26				20
Stocken		 14		 3		14
Härmanö		 8				8
Summa		 857
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70

215

44

578

Resultaträkning
Not

2021

2020

Stiftelsens intäkter					
Nettoomsättning

2

65 303 347

64 163 921

Övriga förvaltningsintäkter

3

5 036 890

1 558 988

70 340 237

65 722 909

-43 009 951

-39 931 578

-4 243 825

-3 808 249

-8 433 070

-7 164 460

-7 058 871

-6 899 800

0

-471 625

-62 745 717

-58 275 712

7 594 520

7 447 197

77 924

113 824

-5 230 563

-5 617 240

-5 152 639

-5 503 416

Resultat efter finansiella poster

2 441 881

1 943 781

Resultat före skatt

2 441 881

1 943 781

Årets resultat

2 441 881

1 943 781

Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

4

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark

7, 8

453 731 304

429 116 272

10

17 766

31 180

9

25 564 538

26 006 315

479 313 608

455 153 767

Andelar HBV

40 000

40 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

40 000

40 000

479 353 608

455 193 767

155 723

229 439

155 723

229 439

1 099 285

992 970

553

919

18 805 013

5 598 097

19 904 851

6 591 986

12 759 220

42 383 857

Summa kassa och bank

12 759 220

42 383 857

Summa omsättningstillgångar

33 533 681

49 205 282

512 173 402

504 399 049

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

			
Eget kapital

11				

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

80 567 136

68 858 274

1 943 781

11 708 862

82 510 917

80 567 136

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

1 943 781

11 708 862

Omföring till bundet eget kapital		

-1 943 781

-11 708 862

Årets resultat

2 441 881

1 943 781

2 441 881

1 943 781

84 952 798

82 510 917

408 390 000

408 390 000

408 390 000

408 390 000

10 261 974

6 078 755

Skatteskulder

223 545

261 385

Övriga skulder

562 180

571 241

7 782 905

6 586 751

18 830 604

13 498 132

512 173 402

504 399 049

Förändringar av bundet eget kapital		
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Årsredovisning
Årsredovisning 2021
2021
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Kassaflödesanalys
		2021

2020

Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster

2 441 881

1 943 781

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

7 058 871

6 809 000

-37 474

-19 099

9 463 278

8 733 682

73 716

119 057

-106 315

-416 748

-4 432 749

12 797 143

Förändring av leverantörsskulder

4 183 218

-2 580 711

Förändring av kortfristiga skulder

1 187 094

917 010

10 368 242

19 569 433

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-39 992 879

-19 453 191

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

6 905 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-39 992 879

-12 548 191

Årets kassaflöde

-29 624 637

7 021 242

42 383 857

35 362 615

12 759 220

42 383 857

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
77 år
Markanläggningar
20 år
Inventarier, verktyg och installationer
5 år
		
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Direktavkastning (%)
Driftnetto dividerad med fastigheternas anskaffningsvärde.
Räntabilitet på eget kapital (%)
Årets resultat dividerad med justerat eget kapital.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
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Noter
Not 2

Hyresintäkter

			
		

2021

2021

2021

2020

2020

2020

		

Grundhyra

Hyresbortf

Netto

Grundhyra

Hyresbortf

Netto

Bostäder		

58 185 295

-89 561

58 095 734

57 166 638

-139 705

57 026 933

Lokaler		

5 539 051

-167 560

5 371 491

5 351 093

-1 992

5 349 101

Garage, carport		

998 620

-10 635

987 985

985 442

-18 837

966 605

P platser		

1 174 332

-326 196

848 136

1 172 095

-350 813

821 282

		

65 897 298

Not 3

-593 952 65 303 346 64 675 268

-511 347 64 163 921

Övriga förvaltningsintäkter

			

				

2021

2020

Återvunna hyresförluster			

4 189

35 845

Fastighetsskatt lokal S 9			

115 488

39 955

Sjuklöneersättning				

5 415

37 248

Servicetjänster				

312 360

53 432

Försäkringsersättning				

4 589 445

1 301 695

Vinst avyttring byggnader/mark och inventarier		

0

90 800

Erhållna bidrag				

10 000

0

-7

13

5 036 890

1 558 988

					
2021

2020

Underhållskostnader					14 008 028

15 415 343

Reparationer					 7 199 412

3 417 819

Fastighetsskötsel					 5 334 515

5 112 038

Uppvärmning					 2 908 747

2 835 087

Vatten					 4 506 177

3 986 172

El					 3 360 233

3 138 328

Städning					 401 588

505 666

Fastighetsavgifter					 1 934 915

1 707 638

Försäkringar					 600 450

507 757

Renhållning					1 943 705

2 481 004

Hyresgästföreningen					 123 840

117 216

Kabel-TV					 688 341

707 510

Övrigt				
				

Not 4

Råvaror och förnödenheter
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43 009 951

39 931 578

Noter
Not 5

Medelantalet anställda

			
		
			
2021
Medelantalet anställda				

Not 6

11

2020
10

Räntekostnader och liknande resultatposter			
2021

2020

Fastighetslån				

4 201 165

4 590 386

Borgensavgift				

1 020 976

1 020 976

Övriga räntekostnader			

8 421

5 878

				

5 230 562

5 617 240

				

Not 7

Byggnader och mark

			
2021

2020

Ingående anskaffningsvärden		

544 716 376

550 764 376

Avgår investeringsstöd		

-21 150 659

-12 376 492

Inköp/omklassificeringar		

40 434 656

852 000

Försäljningar/utrangeringar		

0

-6 900 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

564 000 373

532 339 884

Ingående avskrivningar		

-103 223 612

-96 423 026

Försäljningar/utrangeringar		

0

85 800

Årets avskrivningar		

-7 045 457

-6 886 386

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-110 269 069

-103 223 612

Utgående redovisat värde		

453 731 304

429 116 272
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Noter
Not 8

Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärden

			

					
2021

2020

Svanesund 7:64					

0

-1 100 000

Slätthult 2:8					

0

852 000

Högeliden 1:23 nr5					29 136 311

0

Svanesund 3:139					 1 824 636

0

Huseby 1:40, 1:41 					 699 542

0

				

Not 9

31 660 489

-248 000

Pågående nyanläggningar

			
					
2021

2020

Ingående anskaffningsvärden				26 006 315

7 405 124

Inköp					39 741 434

18 601 191

Omklassificeringar					-40 183 211

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		25 564 538

26 006 315

Utgående redovisat värde				25 564 538

26 006 315

Not 10

Inventarier, verktyg och installationer

			
			

		
2021

Ingående anskaffningsvärden				1 806 602
Försäljningar/utrangeringar				

1 819 602

-55 490

-13 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		1 751 112

1 806 602

Ingående avskrivningar				-1 775 422

-1 775 008

Försäljningar/utrangeringar				

55 490

13 000

Årets avskrivningar					

-13 414

-13 414

Utgående ackumulerade avskrivningar			-1 733 346
Utgående redovisat värde				

14

2020

Årsredovisning 2021

17 766

-1 775 422
31 180

Noter
Not 11

Eget kapital

GrundReservFond för
fond
fond
yttre
			underhåll

Fond för
Balanserat
Årets
inre
resultat
resultat
underhåll			

Totalt

Belopp vid
räkenskapsårets
början

4 464 529

Årets resultat

75 902 607

100 000

100 000

0

1 943 781

				

1 943 781

-1 943 781

82 510 917

Omfört till/från
Bundet eget
kapital

72 784

1 870 997			

-1 943 781 		

Kapitalisering						

2 441 881

2 441 881

Belopp vid
räkenskapsårets
slut

Not 12

4 537 313 77 773 604

100 000

100 000

0

2 441 881 84 952 798

Långfristiga skulder			
2021

2020

Fastighetslån				

408 390 000

408 390 000

				

408 390 000

408 390 000

Senare än fem år efter balansdagen		

184 500 000

184 500 000

Senare än ett år men mindre än fem år efter balansdagen

133 390 000

183 890 000

				

Löptiden på lånen framgår enligt följande specifikation

Fastighetslånen avses refinansieras i den takt de förfaller till betalning

Årsredovisning
Årsredovisning 2021
2021

15

Svanesund 2022-02-22
Ingemar Talje

Maths Gustavsson

Ordf

Sten-Inge Kedbäck
Britt-Marie Andrén Karlsson

Ulla-Britt Bagge
Martin Hellgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-03-01
Per Modin
Auktoriserad revisor

16

Årsredovisning 2021

Arne Lindström
Förtroendevald revisor

Årsredovisning 2021

17

Fyrtornet Åsavägen
Byggår: 2021

18

Årsredovisning 2021

Styrelsen och revisorer 2021
Ordinarie ledamöter
Ingemar Talje
Sten-Inge Kedbäck
Maths Gustavsson
Ulla-Britt Bagge
Britt-Marie Andrén Karlsson

Ordinarie revisorer
Arne Lindström
Revisorsuppleanter
Birgit Strömberg
Hans-Åke Höber

Suppleanter
Mats Arvidsson
Helena Voimäki
Oskar Hansson
Ulf Sjölinder
Dan Wikström
Börje Pettersson

Auktoriserad revisor
Per Modin, Ernst & Young AB

VD
Martin Hellgren

Årsredovisning 2021

19

Ursus Media 2022-03

Stiftelsen Orustbostäder, Skansvägen 4 A, 472 32 SVANESUND
Telefon 0304-79 94 00
www.orustbostader.se
Besöksadress: Centrumhuset, Svanesund

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 87
KS/2022:553
Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2021 samt
beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021.
Kommunstyrelsen beslutar även att förvaltningen undersöker om ansvarsfrihet kan beviljas en
stiftelse innan kommunfullmäktige sammanträder den 2022-04-21.
Jäv
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Ulf Sjölinder (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Orustbostäder har upprättat en årsredovisning för år 2021. Till årsredovisningen
medföljer även revisionsberättelse och granskningsrapport.
Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till om årsredovisningen för 2021 kan godkännas, samt
behandla frågan om ansvarsfrihet för år 2021.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Kihl (KD) lyfter frågan om man verkligen kan bevilja en stiftelse ansvarsfrihet. Efter
överläggning blir förslag till beslut att:
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2021.
2. Bevilja Stiftelsen Orustbostäders styrelse ansvarsfrihet för år 2021.
Samt att uppdra åt förvaltningen att undersöka om ansvarsfrihet kan beviljas en stiftelse innan
kommunfullmäktige sammanträder den 2022-04-21.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Kent Kihls (KD) förslag till beslut, och
finner att förslaget bifallits.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16
Stiftelsen Orustbostäders Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse samt
granskningsrapport
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Orust kommun
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Orustbostäder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

2

Datum

2022-04-05

Diarienummer

KS/2022:553

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

Klargörande gällande beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen Orustbostäder
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30 § 87 att förvaltningen skulle undersöka om
ansvarsfrihet kan beviljas en stiftelse, och att detta skulle genomföras innan
Kommunfullmäktiges sammanträde den 2022-04-21.
Förvaltningen har varit i kontakt med Stiftelsen Orustbostäders auktoriserade revisor från
Ernst & Young som bekräftar att det inte sker något formellt beslut om ansvarsfrihet i en
stiftelse. Detta med anledning av att stiftelsen inte har en ägare, och att frågan om ägarens
beviljande av ansvarsfrihet därmed faller.
Därmed utgår punkt 2 i beslutsunderlaget, gällande frågan om ansvarsfrihet för Stiftelsen
Orustbostäders styrelse.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare

Datum

Diarienummer

2022-03-10

KS/2021:1297

1(2)

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

BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Utifrån genomförd upphandling och preliminär projektplan påbörja
genomförande av om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 201908-22 § 66).
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i
Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen inom Orust kommun. VA-planen har även reviderats 202109-21 § 89 av kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att Ellös avloppsreningsverk från och med 2024-01-01 ska uppfylla strängare miljö- och utsläppskrav än
vad tidigare tillstånd medgett. Samtidigt har kommunens VA-plan visat på att den mest
kostnadseffektiva lösningen är att koncentrera all avloppsrening till ett avloppsreningsverk i Ellös.
Behovet redovisas redan i kommunens VA-plan (KF 2017-08-24 § 84), där det går att
läsa: I översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik
och Hälleviksstrand ska, så snart det finns ekonomiskt utrymme, ersättas av ett nytt
reningsverk på sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats och en ny
lösning är att pumpa avloppsvattnet från ovan nämnda orter till Ellös för behandling i
Ellös avloppsreningsverk. Behovsanalys är gjord under hösten 2019 som visar att
behovet kvarstår.
Idag finns ett fungerande av loppsreningsverk i Ellös som inte kommer att uppfylla de
nya, högre, myndighetskraven. Själva syftet för projektet är att uppfylla myndighets- och
kapacitetskrav för rening av avloppsvatten och säkerställa en kostnadseffektiv, modern
och säker avloppsrening på Orust. I beslutad VA-plan från 2017 är inriktningen att hela
Orust avloppsreningskapacitet på sikt ska styras mot ett reningsverk.

Datum

Diarienummer

2022-03-10

KS/2021:1297

2(2)

I gjorda förstudie under hösten 2019 kan sammanfattningsvis konstateras att en omoch utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk pekar entydigt på att det är mest kostnadseffektivt att ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar och sambehandling i ett större avloppsreningsverk. Nödvändig justering av taxor kan beräknas bli
1-2 % lägre per år för perioden 2024-2035 med den tilltänkta om- och utbyggnaden,
jämfört med att rusta upp de befintliga små avloppsreningsverken på Orust.
Projektering och investering följer riktlinjer för investeringar och tillhör prioriterad
kategori 1: Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från
Arbetsmiljöverket eller Länsstyrelsen.
Framtagande av upphandlingsunderlag och annonsering är genomförd och beslut om
tilldelning av anbud har tagits enligt delegation LoV133.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-10
Preliminär projektplan, bilaga 3a, 2022-03-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Chef affärsdrivande verksamhet
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

Bilaga 3a 2022-03-10

PROJEKTPLAN
Projektnamn
Om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
Diarienummer
KS/2021:1297
Projektnummer
1303
Projektets start- och slutdatum
Projektstart:

2021-12-13

Projektavslut:
Investeringen tas i bruk:

2025-06-30
2025-01-01

Godkännande

(Projektbeställning

2021-12-13 Kommunstyrelsen)

Investeringsbeslut

2019-08-22 Kommunfullmäktige

BP2 Beslut att beställa projektering

2019-10-11 KSAU

BP1 Beslut att beställa förstudie

2017-08-24 Utskottet för

samhällsutveckling

Revidering/ändring av projektplan
Inga ändringar
Bakgrund

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att Ellös
avloppsreningsverk från och med 2025-01-01 skall uppfylla strängare miljöoch utsläppskrav än vad tidigare tillstånd har medgett. Samtidigt har
kommunens VA-plan visat på att den mest kostnadseffektiva lösningen är att
koncentrera all avloppsrening till ett avloppsreningsverk på Ellös.
Syfte (förväntad nytta)
Uppfylla länsstyrelsens miljö- och utsläppskrav samt att fördubbla kapaciteten till

1

Dokumentnamn

PROJEKTPLAN
20 000 pe
(personekvivalenter) för att på sikt lägga ner övriga reningsverk.
Mål (förväntat resultat)
Ett ombyggt Ellös avloppsreningsverk med en kapacitet av 20 000 pe
(personekvivalenter) som uppfyller länsstyrelsens miljö- och utsläppskrav och som är
klart senast 2025-01-01.
Projektorganisation

Ombud

Andreas Sjögren

Projektledare m fl.

Victoria Brorsson, projektledare
Marcus Larsson, bitr. projektledare
Björn Martinsson, projektstöd
Tony Karlsson, projektstöd
Bengt Lindström, projektstöd

Kontrollant

Andreas Berger, bygg, mark och yttre VA
Roger Sköld, betong
Bengt Mattsson, maskin, el och automation
Björn Martinsson, VVS

Kvalitetsansvarige

Marcus Larsson

Miljöansvarige

Tony Karlsson

Informationsansvarig

Björn Martinsson

Delmål och löpande uppföljning
Resultat som skall
Leverans

Datum

Annonsering

2021-05-15

Anbud senast inne

2022-02-21

Utvärdering anbud

uppnås/rapportering/uppföljning
Genomfört. Ny upphandling annonserad 2021-1206

Innan kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-30

Rapportering
Utskott

Var 3:e månad

2

Dokumentnamn

PROJEKTPLAN
Nämnd
Kommunfullmäktige

Aktivitets-och kommunikationsplan (vid behov, men företrädesvis i samlat i Antura
projects)

Redovisa projektets huvudaktiviteter, milstolpar och delmål här:
Aktivitet/ Milstolpe/ Delmål

Datum

Till vem

Budget

Redovisa projektets budget här:
Konto/Aktivitet

Budgeterat

Risker

Redovisa de största (störst sannolikhet och/eller konsekvens) riskerna här:
Risk

Sannolikhe Konsekven
t

s

Liten

Liten

Trolig

Betydande

Stor

Stor

3

Åtgärd
(förebyggande)

Dokumentnamn

PROJEKTPLAN

4

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 72
KS/2021:1297
BP 3. Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Utifrån genomförd upphandling och preliminär projektplan påbörja genomförande av
om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
2. Finansiering sker inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF 2019-08-22 §
66).
3.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska tas
fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Orust kommun. Denna
VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta den nu gällande VA-planen inom Orust
kommun. VA-planen har även reviderats 2021-09-21 § 89 av kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förelagt Orust kommun att Ellös avlopps-reningsverk
från och med 2024-01-01 ska uppfylla strängare miljö- och utsläppskrav än vad tidigare tillstånd
medgett. Samtidigt har kommunens VA-plan visat på att den mest kostnadseffektiva lösningen är
att koncentrera all avloppsrening till ett avloppsrenings-verk i Ellös.
Behovet redovisas redan i kommunens VA-plan (KF 2017-08-24 § 84), där det går att läsa: I
översiktsplanen rekommenderas även att reningsverken i Mollösund, Barrevik och
Hälleviksstrand ska, så snart det finns ekonomiskt utrymme, ersättas av ett nytt reningsverk på
sydvästra Orust. Denna rekommendation har omprövats och en ny lösning är att pumpa
avloppsvattnet från ovan nämnda orter till Ellös för behandling i Ellös avloppsreningsverk.
Behovsanalys är gjord under hösten 2019 som visar att behovet kvarstår.
Idag finns ett fungerande av loppsreningsverk i Ellös som inte kommer att uppfylla de nya,
högre, myndighetskraven. Själva syftet för projektet är att uppfylla myndighets- och
kapacitetskrav för rening av avloppsvatten och säkerställa en kostnadseffektiv, modern och säker
avloppsrening på Orust. I beslutad VA-plan från 2017 är inriktningen att hela Orust
avloppsreningskapacitet på sikt ska styras mot ett reningsverk.
I gjorda förstudie under hösten 2019 kan sammanfattningsvis konstateras att en om- och
utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk pekar entydigt på att det är mest kostnads-effektivt att
ersätta de mindre reningsverken med överföringsledningar och sambe-handling i ett större
avloppsreningsverk. Nödvändig justering av taxor kan beräknas bli 1-2 % lägre per år för
perioden 2024-2035 med den tilltänkta om- och utbyggnaden, jämfört med att rusta upp de
befintliga små avloppsreningsverken på Orust.
Projektering och investering följer riktlinjer för investeringar och tillhör prioriterad kategori 1:
Lagkrav eller andra ställda myndighetskrav, till exempel krav från Arbetsmiljöverket eller
Länsstyrelsen.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

Framtagande av upphandlingsunderlag och annonsering är genomförd och beslut om tilldelning
av anbud har tagits enligt delegation LoV133.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-10
Preliminär projektplan, bilaga 3a, 2022-03-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Chef affärsdrivande verksamhet
Sektor samhällsutveckling

2

Datum

Diarienummer

2022-02-17

KS/2021:1129

1(2)

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

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad
2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Sammanfattning av ärendet
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och
verksamhetsavfall – Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive
verksamhet (privatperson/företag) ska belasta respektive tillgodogöra renhållningskollektivet, så att någon subventionering inte uppstår.
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Utredning
Bedömning
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Förvaltningens bedömning är att avgiftsnivån för verksamhetsavfall som varit under
2021 behöver justeras i följande fraktioner/avfallsslag:








Taxan för tryckimpregnerat trä och grävmaskinsmattor, höjs enligt justerat pris
på världsmarknaden
Plast läggs till i taxan för att kunna ta emot avfall från verksamheter.
Taxan för konstruktionsmaterial höjs på grund av ökade hanteringskostnader.
Tidningar och returpapper läggs till i taxan för att kunna hantera nytt ansvar från
och med 2022.
Taxan för ris och parkavfall justeras efter upphandlade priser för borttransport.
Taxan för brännbart höjs på grund av nytt avtal
Taxan för matavfall höjs på grund av nytt avtal

Tidigare år har taxan för farligt avfall varit olika för olika typer av farligt avfall. Taxan är
nu omräknad till en enhetstaxa för farligt avfall oavsett typ med anledning av den ökade
dokumenthanteringen.

Datum

Diarienummer

2022-02-17

KS/2021:1129

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17
Beslutet skickas till
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

2(2)

2022-02-17

Återvinningscentral- och
verksamhetsavfall
Taxa

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

Taxa

Kommunfullmäktige

KS / 2021:1129 § NNN (xxxx-xx-xx)

Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf

beslutsdatum)

(beslutsdatum)

Sektorchef samhällsutveckling

KS /20xx:NNNN § NNN

(20xx-xx-xx)
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

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

Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Innehåll
Inledning

3

Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral

3

Villkor för företag/verksamheter vid vår återvinningscentral

3

Vid besöken gäller följande:

3

Osorterad fraktion

4

Sorterade fraktioner

4

Återvinningsbara fraktioner

4

Förpackningsmaterial från verksamheter

5

Däck

5

Konstruktionsmaterial

5

Elavfall, ej producentansvar

6

Farligt avfall

6

Deponifraktion

6

Demontering båtar/båtfomar eller annan hantering som kräver personal

7

Övrigt

7

2

Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Inledning
Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och
verksamhetsavfall på Månsemyrs avfallsanläggning.
Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral


Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken per
år. Varje besök får vara med normal personbil med eller utan släp och
innefattas maximalt 3 kbm grovavfall.



Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms.



Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som
normalt uppkommer inom hushållet.



Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1
augusti 2020. Dock endast den del som privatpersonerna kommer med själva.
Skulle ett företag eller verksamhet hjälpa till så ingår det inte i dem 15 fria
besöken.

Villkor för företag/verksamheter vid vår återvinningscentral
Företag/verksamheter kan lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och betalar
avgift enligt denna taxa. Företag/verksamheter behöver återvinningskort eller vågkort
för att lämna avfall. Ansökan om respektive kort görs på Månsemyrs
återvinningscentral eller via www.orust.se.
Vid besöken gäller följande:
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet vägs in
över våg och gäller fordon över 3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, traktor med
släp etc. Priserna per fraktion är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift, samt
behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan gäller tills vidare och med reservation för
eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade
myndighetskrav.
Avlämning av avfall på återvinningsrampen:
Den totala vikten på fordonsekipaget får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen får
ej överstiga 3 kbm/besök. Avgiften för företag som ska lämna avfall på

3

Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Återvinningsrampen 2021 är 313:- inkl. moms/besök. Som företagare betalar du per
besök genom att dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand.
Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen.
Detta hänvisas till sorteringsplattan och skall då vägas in via fordonsvågen.
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på
skyltar, allmänna bestämmelser och från personal på plats.
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över fordonsvågen.
Detta kommer framgå på faktureringsunderlaget.

Osorterad fraktion
Osorterad fraktion får inte innehålla farligt avfall, ej flytande, ej dammande.
Avfallstyp

Villkor

Osorterat

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

1 600,00

2 000,00

1 600,00

2 000,00

verksamhets-, byggoch rivningsavfall
Brännbart,

Gäller brännbar fraktion som

svårbehandlat

måste sönderdelas. Vägs in
som osorterat.
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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Sorterade fraktioner
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Brännbart avfall

1 300,00

1 625,00

Tryckimpregnerat trä

1 450,00

1 812,50

Ren gips

1 400,00

1 750,00

Matavfall

1 000,00

1 250,00

Plast (osorterat)

1 300,00

1 625,00

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

100,00

125,00

370,00

462,50

500,00

625,00

0,00

0,00

638,00

797,50

Återvinningsbara fraktioner
Avfallstyp

Villkor

Obehandlaf/omålat trä Ej skivor av typ MDF,
plywood, masonit, begränsad
mängd spik, skruv.
Målat trä

Inte tryckimpregnerat.

Ris
Fragmenterat skrot/

Rent.

smidesskrot
Planglas
Stubbar

638,00

797,50

Rent/torrt.

650,00

812,50

Tidningar/returpapper Rent/torrt.

300,00

375,00

Sprängmattor

1 100,00

1 375,00

Wellpapp

Av gummi.
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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Grävmaskinsmattor

Av trä.

500,00

625,00

Förpackningsmaterial från verksamheter
Avfallstyp

Villkor

Glas/metall

Tas ej emot. Företaget ska
lämna på närmsta
mottagningspunkt eller betälla
tjänsten av avfallstransportör.
Se ftiab.se

Däck
Avfallstyp

Villkor

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Utan fälg

20,00

25,00

Med fälg

20,00

25,00

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

Avtalat pris

Avtalat pris

150,00

187,50

Konstruktionsmaterial
Allt konstruktionsmaterial ska vara grundläggande karaktäriserat.
Avfallstyp

Villkor

Sluttäckningsmaterial

Separat överenskommelse med

ovan tätskikt

kund. Deklaration och analys
krävs.

Konstruktionsmaterial Under KM, deklaration och
under tätskikt

analys krävs. Villkorsnivåer
styr.
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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa
Lätt förorenade

Upp till MKM, karaktärisering

200,00

250,00

200,00

250,00

exkl. moms

inkl. moms

700,00

875,00

400,00

500,00

schaktmassor som kan och analys krävs.
användas till

Villkorsnivåer styr.

sluttäckning
Sand, grus och

Upp till MKM, karaktärisering

borrkax som kräver

och analys krävs.

avvattning

Villkorsnivåer styr.

Avloppsslam

Tas inte emot.

Lera, flytande

Tas inte emot.

Muddermassor

Tas inte emot.

Elavfall, ej producentansvar
Avfallstyp

Villkor

Kylmöbler per meter
industrikylskåp/kyldiskar bredare än 60
cm
Kylmöbler per styck
industrikylskåp max
60 cm breda

Farligt avfall
Verksamheter kan lämna farligt avfall på Månsemyr mot avgift. Tryckimpregnerat trä
och asbest vägs in via vågsystemet.
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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa

Avfallstyp

Villkor

Farligt avfall från

Allt farligt avfall från

verksamheter

verksamheter vägs in via våg

Kr/kg
exkl. moms

Kr/kg
inkl. moms

7,00

8,75

systemet samt redogörs via
deklarations-/
transportdokument överlämnat
från transportören.

Deponifraktion
Får inte innehålla farligt avfall, brännbart, organiskt eller återvinningsbart material.
Efter deklaration och separat överenskommelse.
Avfallstyp

Villkor

Deponirester

Ren isolering

Kr/ton
exkl. moms

Kr/ton
inkl. moms

1 000,00

1 250,00

1 000,00

1 250,00

1 000,00

1 250,00

638,00

797,50

Övriga karaktäriserade
fraktioner.
Asbest

Emballerad i tät plast. Tas
emot efter överenskommelse.

Aska från värmeverk
Blästersand

Deklaration, karaktärisering,
analys och laktest krävs.
Godkännande från
länsstyrelsen krävs.

Demontering båtar/båtfomar eller annan hantering som kräver personal
Påbörjad halvtimma debiteras.
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Återvinnings- och verksamhetsavfall – taxa

Avfallstyp

Villkor

Manuellt

Separat överenskommelse med

Kr/tim
exkl. moms

Kr/tim
inkl. moms

420,00

525,00

1 000,00

1 250,00

Kr/st
exkl. moms

Kr/st
inkl. moms

100,00

125,00

500,00

625,00

Se

Se

maskinell

maskinell

hanterings-

hanterings-

avgift

avgift

kund.
Maskinellt

Separat överenskommelse med
kund.

Övrigt
Avfallstyp

Villkor

Vågtjänst
Sorteringsavgift

Särskild avgift tas ut då
inkommande avfall bedöms
dpligt eller felaktigt sorterat
och måste omklassas till annan
fraktion än den först angivna.

Skrymmande och

För skrymmande och

svårbehandlat

svårarbetade material eller
annat som måste
specialbehandlas lämnas pris
efter överenskommelse.
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2020-09-14
KS/2020:1149

Taxa för
återvinningscentral
och
verksamhetsavfall
2021
Orust kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 106
Gäller från och med 2021-01-01

2020-09-14
KS/2020:1149

Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och verksamhetsavfall på
Månsemyrs avfallsanläggning.

Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral
•
•
•
•

Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken per år. Varje besök får vara
med normal personbil med släp och innefattas maximalt 3 kbm grovavfall.
Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms.
Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som normalt uppkommer inom
hushållet.
Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1 augusti 2020. Dock endast
den del som privatpersonerna kommer med själva. Skulle ett företag hjälpa till så ingår det inte i dem 15
fria besöken.

Villkor för företag vid vår återvinningscentral
Företag kan enbart lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och erlägger därmed avgift enligt denna taxa.
Företag behöver återvinningskort eller vågkort för att lämna avfall. Ansökan om resp kort görs på Månsemyrs
återvinningscentral eller via www.orust.se där man kan fylla i ett formulär.
Vid besöken gäller följande:
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet vägs in över våg. Fordon över
3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, traktor med släp etc. Priserna är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift,
samt behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan gäller tills vidare och med reservation för eventuella
höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.
Avlämning av avfall på Återvinningsrampen:
Den totala vikten på fordonet får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen får ej överstiga 3 kbm/besök.
Avgiften för företag som ska lämna avfall på Återvinningsrampen 2021 är 313:- inkl. moms/besök. Som
företagare betalar du per besök genom att dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand.
Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen. Detta hänvisas till
sorteringsplattan.
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på skyltar.
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över fordonsvågen. Detta kommer framgå på
faktureringsunderlaget.

2020-09-14
KS/2020:1149
AVFALLSTYP

Villkor

Osorterad fraktion

Osorterad fraktion får inte innehålla farligt
avfall, ej flytande, ej dammande

Osorterat verksamhets-, byggoch riv avfall

Föreslagen avgift

Föreslagen avgift

exklusive moms

inklusive moms

kr/ton

kr/ton

1600,00

2000,00

1600,00

2000,00

Brännbart avfall

1025,00

1281,25

Tryckimpregnerat trä

1300,00

1625,00

Ren gips

1400,00

1750,00

Matavfall

800,00

1000,00

Brännbart svårbehandlat

Gäller brännbar fraktion som måste sönderdelas.
Vägs in som osorterat.

Sorterade fraktioner

Återvinningsbara produkter
Obehandlat/omålat trä

kr/ton

kr/ton

Ej skivor av typ MDF, plywood, masonit, begränsad
mängd spik, skruv.

100,00

125,00

Inte tryckimpregnerat

370,00

462,50

200,00

250,00

0,00

0,00

Planglas

638,00

797,50

Stubbar

638,00

797,50

Målat trä
Ris
Fragmenterat skrot/
smidesskrot

Rent

Well-/returpapper

Rent/torrt

650,00

812,50

Sprängmattor

Av gummi

1100,00

1375,00

Grävmaskinsmattor

Av trä

400,00

500,00

Däck

kr/ton

kr/ton

Utan fälg

20,00

25,00

Med fälg

20,00

25,00

Verksamhets förpackningar
Glas/plast/metall

Tas ej emot. Företag skall lämna på närmsta
mottagningspunkt eller beställa tjänsten av
avfallstransportör. Se ftiab.se

2020-09-14
KS/2020:1149
Konstruktionsmaterial

Allt konstruktionsmaterial skall vara
grundläggande karaktäriserat

Sluttäckningsmaterial ovan
tätskikt

Separat överenskommelse med kund. Deklaration
och analys krävs.

Schaktmassor under tätskikt

kr/ton

kr/ton

Avtalat pris

Avtalat pris

Deklaration och analys krävs.

100,00

125,00

Lätt förorenade schaktmassor
som kan användas till
sluttäckning

Upp till MKM, karaktärisering och analys krävs.
Villkorsnivåer styr.

200,00

250,00

Sand, grus och borrkax som
kräver avvattning

Upp till MKM, karaktärisering och analys krävs.
Villkorsnivåer styr.

200,00

250,00

60,00

75,00

Kylmöbler, meter
industrikylskåp/kyldiskar
bredare än 60 cm

700,00

875,00

Kylmöbler, styck
industrikylskåp max 60 cm
breda

400,00

500,00

Tegel
Avloppsslam

Tas inte emot

Lera flytande

Tas inte emot

Muddermassor

Tas inte emot

Elavfall , ej producentansvar

Farligt avfall

Spillolja

Företagare får lämna upp till 100 l/år eller 100
kg/år efter anmälan av transport till
Länsstyrelsen.Transport-dokumentation krävs
och skall uppvisas på Månsemyr.

kr/liter

kr/liter
3,00

3,75

Smörjfett/oljor

50,00

62,50

Oljefilter, opressade

50,00

62,50

Vattenbaserad färg i
småemballage

10,00

12,50

Lösningsmedelsbaserad färg i
småemballage

10,00

12,50

Bekämpningsmedel fast/flytande/aerosol

60,00

75,00

Sura rengöringsmedel

50,00

62,50

Basiska rengöringsmedel

50,00

62,50

Lösningsmedelsrester
(lågkalori, glykol, alkoholrester)

10,00

12,50

2020-09-14
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Deponifraktion

Får inte innehålla farligt avfall, brännbart,
organiskt eller återvinningsbart material. Efter
deklaration och separat överenskommelse.

kr/ton

kr/ton

Deponirest karaktäriserad
(isolering)

Ren isolering

1000,00

1250,00

Asbets

Emballerad i tät plast.Tas emot efter
överenskommelse.

1000,00

1250,00

1000,00

1250,00

638,00

797,50

Aska från värmeverk
Blästersand

Deklaration, karakterisering, analys och laktest
krävs. Godkännande från Länsstyrelsen krävs

Demontering båtar/båtformar
eller annan hantering som
krävs av personal.
Manuellt

Separat överenskommelse med kund

420,00

525,00

Maskinellt

Separat överenskommelse med kund

800,00

1000,00

kr/tim

Övrigt

kr/st

Vågtjänst

kr/tim

kr/st
100,00

125,00

Sorteringsavgift

Särskild avgift tas ut då inkommande avfall bedöms
dåligt eller felaktigt sorterat och måste omklassas
till annan fraktion än den först angivna.

500,00

625,00

Skrymmande och
svårbehandlat

För skrymmande och svårbearbetade material eller
annat som måste specialbehandlas lämnas pris
efter överenskommelse

se maskinell
hanteringsavgift

se maskinell
hanteringsavgift

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-15

§ 53
KS/2021:1129
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Sammanfattning av ärendet
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och verksamhetsavfall
– Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive verksamhet
(privatperson/företag) ska belasta respektive tillgodogöra renhållningskollektivet, så att någon
subventionering inte uppstår.
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17
Återvinningscentral- och verksamhetsavfall – Taxa, daterad 2022-02-17
Beslutet skickas till
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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Reservation KS 2022-03-30
Folkviljan Orust reserverar sig mot beslut gällande företagens avgifter på Månsemyr
2022. Folkviljan Orust vill att man ska titta på möjligheterna att värdet på fraktioner med
gällande marknadspris/ dagspris skall återbetalas till Orust kommun, som nu tillfaller
entreprenören.
Folkviljan Orust
Michael Relfsson

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 81
KS/2021:1129
Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och verksamhetsavfall
– Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive verksamhet
(privatperson/företag) ska belasta respektive tillgodogöra renhållningskollektivet, så att någon
subventionering inte uppstår.
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 53 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 2022-02-17.
2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17
Återvinningscentral- och verksamhetsavfall – Taxa, daterad 2022-02-17
Beslutet skickas till
Enhetschef renhållning
Chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten
Orust kommuns författningssamling
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Datum

Diarienummer

2022-03-04

KS/2022:455

1(3)

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

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt
förslag.
2. Överväga att införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust
kommunfullmäktige enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen, § 71-72, står att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det
ska framgå vad som, utöver det som regleras i kommunallagen, ska gälla för fullmäktiges
sammanträden och handläggning av ärenden. Denna arbetsordning behöver
kontinuerligt uppdateras för att anpassas till aktuella förhållanden.
Den största föreslagna förändringen gäller anpassning till digitala verktyg för
kommunfullmäktiges sammanträden.
I takt med samhällets ökade digitalisering effektiviseras våra arbetssätt allt mer. I de
riktade uppdragen antagna av kommunfullmäktige för aktuell tidsperiod ligger också ett
uppdrag till samtliga sektorer att arbeta mot smarta digitala lösningar. Med anledning av
detta kommer ett digitalt verktyg för omröstning och närvarohantering att införas för
kommunfullmäktiges sammanträden. För att detta ska kunna ske behöver en anpassning
i arbetsordningen göras, detta berör § 18 samt § 28.
Den andra föreslagna förändringen gäller reglering av talartiden för deltagare vid
sammanträdet. En föreslagen rekommenderad tidsbegränsning har lagts vid 4 minuter.
Detta för att kunna ge möjlighet för aktivare debatter, där fler ledamöter kan komma till
tals. Detta berör § 25.
Utredning
En omvärldsbevakning har gjorts kring användning av digitalt omröstningsverktyg. I
Orust kommuns närhet kan vi se att Tjörn samt Göteborg använder sig av digitala
verktyg. I Sverige i stort används det av både stora och små kommuner, exempelvis
Västerås kommun, Uppsala kommun, Marks kommun och Bollebygds kommun.
Fördelar med att använda sig av digitala omröstningssystem är att det blir enklare att ta
fram underlag för protokollet, då man hämtar ut resultatet från systemet. Det finns även
en tidsvinst, då ledamöterna samtidigt kan registrera sina röster via det digitala verktyget.
Man får dessutom en överskådlighet i realtid över hur många röster som avlagts för och
emot ett förslag.
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Skulle möjlighet att använda det digitala omröstningsverktyget inte finnas, på grund av
tekniska problem exempelvis, kvarstår möjligheten att via upprop avlägga röster. Vid
eventualitet av att en enskild ledamot har tekniska problem kan dennes röst manuellt
läggas in av systemadministratör (exempelvis sekreteraren).
Gällande införandet en begränsad talartid har också en omvärldsbevakning gjorts. Hos
våra närliggande kommuner har Stenungsund, Lysekil, Munkedal och Lilla Edet
begränsning av talartiden.
- Stenungsund har en tidsbegränsning på 3 minuter för debattinlägg och 15
minuter för föredragande.
- Lysekil har en tidsbegränsning på 5 minuter i anförandet.
- Munkedal har begränsat inläggen till 5 minuter.
- Lilla Edet har en tidsbegränsning på 3 minuter för debattinlägg och 15 minuter
för föredragande.
Fördelen med att ha en rekommenderad tid för varje talare är att det uppmanar talaren
att hålla sitt anförande kärnfullt samt att det ger fler personer möjlighet att komma till
tals. Det finns ingen begränsning i hur många gånger varje talare får begära ordet (med
undantag för så kallad replik, som redan finns reglerat i nu gällande arbetsordning).
Vid debatt kring vissa ärenden, exempelvis vid behandling av budget, kan längre tid
behövas för varje inlägg, och det finns då utrymme för presidiet att medge detta. Det
kan även noteras att talartiden är en rekommendation.
Med det nya digitala verktyget finns en funktion som synliggör hur lång tid varje
ledamot har till sitt förfogande, vilket gör efterföljandet av tidsgränsen enklare.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att arbetsordningen blir anpassad till det digitala verktyget
genom de föreslagna förändringarna. Då möjligheten samtidigt kvarstår att, om behov
uppstår, använda sig av nuvarande förfarande där varje ledamot ropar upp sin röst, ser
vi att risken för att omröstningen inte kan genomföras har eliminerats.
Införandet av en begränsad talartid ligger i linje med många andra kommuners arbetssätt
och kan bidra till en mer aktiv debatt, där fler röster får möjlighet att höras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Orust Kommuns Författningssamling
Administrativa enheten
Kommunfullmäktiges sekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef
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Arbetsordning för
Orust
kommunfullmäktige
Dokumenttyp

Förvaltning

Reglemente

KSF, stab

Ämnesområde

Styrdokument
Ägare/ansvarig

Administrativ enheten
Antagen av

Kommunfullmäktige 2010-12-16 §
151
(KS/2010:1113)
Revisions datum

KF 2011-11-10 § 145
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. (Lagrummen hänvisar till Kommunallagen,
2017:725 om inget annat anges).

Antalet ledamöter (5 kap 5 §)
§ 1. Fullmäktige har 41 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i
Vallagen.

Ordförande och vice ordförande (5 kap 11 §)
§ 2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Valen tillpresidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före
utgången av december.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 3. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot ifullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem
varaålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet
§ 4. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
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Tid och plats för sammanträdena (5 kap12 och 13 §§)
§ 5. Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom januari, juli och
september.Sammanträdena äger rum andra helgfria torsdagen i månaden. Om det
finns särskilda skäl, sker sammanträdet i stället närmast föregående helgfria torsdag.

De år då val av fullmäktige ägt rum i landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i oktober.

§ 6. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehållauppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.

§ 7. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och
ersättare ombeslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den
bestämda sammanträ- desdagen anslås på kommunens anslagstavla.

§ 8. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma plats för
sammanträdena.

§ 9. Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock
ordföranden inför ett visstsammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.

§ 10 Deltagande på distans
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
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på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla
detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

§ 11 Webbsändning av sammanträde
Webbsändning av sammanträde ska ske förutsatt att tekniska och personella
förutsättningar för detta finnes. Ordföranden avgör efter samråd med presidiet om
webbsändning ska ställas in.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 12. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde ensenare dag för att behandla de ärenden som återstår. Fullmäktige
beslutar då genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. Istället underrättar ordföranden de ledamöter och ersättare, som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 13. Förutom vad som sägs i kommunallagen 5 kap 22 §, 5 kap 24 §, 11 kap 10 och
11 §§, 11 kap 21§ får kommunala bolag och stiftelserväcka ärenden i
kommunfullmäktige i frågor som bolag/stiftelse är skyldig att inhämta
kommunfullmäktiges yttrande i.

§ 14. Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör ges till varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och enkla frågor bör ges till samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder att tjänstgöra och inkallande av ersättare
§ 15. Ledamot eller redan inkallad ersättare som inte kan delta i sammanträde eller del
därav ska snarast anmäla detta till respektive gruppledare. Det ankommer på
gruppledaren att kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 16. Om ledamot eller ersättare, som redan kallats att tjänstgöra, utan att i förväg ha
anmältförhinder uteblir från sammanträde eller efter anmälan om hinder att vidare
delta i sammanträde lämnar detta, inträder på ordförandens anmodan ersättare som är
närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra.

§ 17. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för
det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
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Upprop
§ 18. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska ett upprop ske. Detta genomförs företrädsvis genom
inloggning i det digitala voteringssystemet. Det kan även ske genom att ordföranden
förrättar upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde
och när ordföranden anser att det behövs.
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Protokolljusterare (5 kap 69 §)
§ 19. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet.

Sedan uppropet har förrättats enligt § 16, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans medordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning vid handläggning av ärendena
§ 20. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte
finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för attåteruppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 22 § KL 4 kap 24 § KL, 5 kap 32, 40-41, 63
64 §§ KL)
§ 21. Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vars verksamhetsområde ett
ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,
närkommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar eninterpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med
anledning av svaret.

§ 22. Kommunens revisorer ska alltid ges tillfälle att yttra sig när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Om kommunfullmäktige så begär
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ska revisorerna delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas egen förvaltning.

§ 23. Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på
ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

§ 24. Kommundirektör får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena, samt i förekommande fall delta i överläggningen i alla ärenden.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 25. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken hen anmält sig och blivit uppropad. Talartiden för inlägg rekommenderas ej
överstiga 4 minuter. Presidiet kan medge undantag från talartidsbegränsning.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
på högst två minuter för ett genmäle en replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse avordföranden, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hens anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter en
tillsägelse.Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får hen upplösa
sammanträdet.
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Yrkanden
§ 26. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut (4 kap 25 §)
§ 27. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (4 kap 25 §, 5 kap 54-56 §§ samt §2 lag om prop. valsätt)
§ 28. Omröstningarna ska företrädesvis ske genom att digitalt omröstningssystem
används.

Omröstningar kan även genomföras utan digitalt omröstningsverktyg.
När så är fallet biträds ordföranden av de två ledamöter som utsetts att justera
protokollet. Omröstningarna genomförs då så, att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomförasomedelbart.

§ 29. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
§ 30. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. En motion får också lämnas
vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.

Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april.

Interpellationer (5 kap 59-63 §§)
§ 31. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den bör inges till kommunkansliet 11 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten
avser att ställa den.
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En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör somledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras på närmast följande sammanträde.

Svaret på en interpellation bör vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som
har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag,
då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17
eller18 §, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. En
ordförande i kommunstyrelsens utskott kan också vara adressat om interpellationens
ämne berör utskottets ansvarsområde

En interpellation kan rikta sig till ordförandena i kommunstyrelsens
verksamhetsutskott.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det
tillfället.

Frågor (5 kap 64 §)
§ 32. En fråga bör vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Dessutom gäller följande:
1. Frågan ska kunna besvaras utan mer omfattande förberedelser.
2. Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.
3. Fullmäktige ska utan föregående överläggning ha beslutat att frågan får framställas.
4. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
5. En fråga kan rikta sig till ordförandena i kommunstyrelsens verksamhetsutskott.
Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter
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§ 33. Kommunfullmäktiges presidium ska leda kommunfullmäktiges arbete, och

1. Följa ärendeprocessen i kommunen för att tillsammans med kommunstyrelsen
kunna definiera ärenden av större vikt och av principiell art.
2. I samråd med nämndernas presidier planera ärendeprocessen för strategiska
ärenden.
3. Svara för kontinuerliga samråd med kommunstyrelsens presidium liksom vid
behov medövriga presidier.
4. Följa upp enskilda fullmäktigebeslut.
5. Bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning i anslutning till revisionsberättelsen.
6. Sammankalla och leda möten med fullmäktiges gruppledare.
7. Förbereda och planera fullmäktiges sammanträden samt därmed liknande uppgifter.

Och därutöver vidta de åtgärder som är behövliga för att fullmäktige ska fullgöra sin
uppgift som högsta beslutande organ och att vara ett viktigt forum för den
demokratiska processen ikommunen.

Frågor från allmänheten om årsredovisning m m
§ 34. Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) när
fullmäktige behandlar årsredovisningen.

I kungörelsen till sammanträdet ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Uppgift härom ska också tas in i annonsen om fullmäktiges sammanträde.

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendet om
årsredovisningen. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som
behövs för att lämnaupplysningar under den.

Allmänheten kan på samma sätt beredas tillfälle av fullmäktige att ställa frågor när
fullmäktige behandlar budgeten eller annat ärende.
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Fasta beredningar
§ 35. Fasta beredningar
a) Valberedning
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som
inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att även förrätta val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

b) Arvodesberedning
Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en arvodesberedning. Fullmäktige
utser bland berednings ledamöter en ordförande och vice ordförande.
Arvodesberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare.
Arvodesberedningen ska lägga fram förslag avseende arvodes- och ersättningsregler för
förtroendevalda.

Beredningen bör kontinuerligt följa organisationen under mandatperioden för att
bereda de förändringar som kan bli aktuella i bestämmelser och ersättningar, till nästa
mandatperiod och i förekommande fall föreslå vissa regelförändringar i under pågående
mandatperiod.

Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden.
I övrigt bestämmer arvodesberedningen sina arbetsformer.
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Justering av protokollet (5 kap 69§)
§ 36. Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som handlagts under vars och ens
ordförandeskap.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
skaredovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
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Reservation (4 kap 27 §)
§ 37. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den dag som har fastställts för justeringen av protokollet.

Expediering m m
§ 38. Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs avbesluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.

E-förslag (8 kap 1-2 §)
§ 39. Den som är folkbokförd i kommunen och fyllt 15 år får skriva ett e-förslag.
Ett e-förslag ska registreras digitalt i kommunens e-tjänst Orustförslaget och följa de
riktlinjer som tidigare beslutats.

Godkända e-förslag, som följer beslutade riktlinjer, publiceras på kommunens hemsida.
Om tillräckligt många röstar på förslaget, går det vidare för handläggning till utskott
eller nämnd.

Redovisning ska ske i fullmäktige en gång per år.
Fullmäktigeberedningar
§ 40. En berednings uppgift är att:


Utarbeta förslag till övergripande och långsiktiga politiska mål- och
inriktningsdoku-ment för verksamheterna.



Löpande utvärdera och till fullmäktige föreslå ändringar av fastställda mål- och



inrikt-ningsdokument.
Följa upp verksamheten inom sitt respektive område och ta initiativ inom detta
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område
Införskaffa och bibehålla omvärldskunskap m.m. inom sitt område.
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Presidiet för kommunfullmäktige består av ordförande, vice ordförande och andre vice
ordförande. Dessa tre är även beredningsledare för var sin beredning.
Kommunfullmäktigespresidium har det gemensamma ansvaret för att samordna arbetet
för kommunfullmäktiges beredningar, i samråd med respektive beredningsledare.
Fullmäktiges tre fasta beredningar arbetar övergripande strategiskt enligt
nedanstående:



Beredningen för samhällsutvecklingsfrågor ansvarar för att ta fram långsiktiga
planer

och beslutsunderlag gällande frågor som demokratiutveckling,

näringslivsutveckling,medborgarservice, allmänna visionsfrågor för Orust med
mera.



Beredningen för lärande och omsorgsfrågor ansvarar för att ta fram långsiktiga
planeroch beslutsunderlag gällande frågor som utveckling av barnomsorg,
skola, äldreomsorg, handikappomsorg och socialtjänst samt allmän
demografisk anpassning av den kommunala organisationen.



Beredningen för ekonomi och intern planering ansvarar för att ta fram
långsiktiga pla- ner och beslutsunderlag gällande frågor såsom ekonomisk
planering,

verksamhetspla nering,

personalpolitiska

frågor,

nivå

på

medborgarservice med mera.

Som ett led i att stärka kommunfullmäktiges roll och klargöra skillnaden mellan
kommun- fullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott och
verksamhetsansvar, utgörkommunfullmäktige den strategiska nivån i organisationen
och kommunstyrelsen den verk- ställande.



Beredningarna består av nio ledamöter vardera. Kommunfullmäktige väljer
åtta ledamöter varav en beredningsledare och en vice beredningsledare.
Beredningen kompletteras med en ledamot från KSAU. Dessa nomineras från
kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige. Beredningarna ska
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väljas under december månad. Be- redningarna har själva rätt att utse upp till
två adjungerade ledamöter i de frågor som beredningen behandlar under viss
tid eller under mandattiden. Adjungerade har rätt attnärvara och delta i
diskussioner, men inte i beslut. En adjungerad som inte är tjänste- man har
rätt till samma ersättning som en politiker eftersom denne enligt kommunallagen ska betraktas som förtroendevald. Ärenden kan väckas av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, medborgare eller av beredningen själv.
Beredningarnas sammanträ-den kan vara offentliga för vissa ärenden.

Det år då val av kommunfullmäktige ägt rum väljer fullmäktige för den kommande
mandatpe-rioden de ordinarie fullmäktigeberedningarna.

Kommunfullmäktige kan under pågående mandatperiod välja tillfälliga beredningar.
Fullmäktige kan tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för beredning av vissa
ärenden eller av en viss fråga. Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet
ledamöter, ersättare och beredningsledare i en tillfällig beredning samt mandattiden för
denna. I beslut om tillsättande av tillfällig beredning ska det framgå direktiv, syfte,
frågeställningar, avgränsningar, bemanning och tidplan för uppdraget.

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar
som beredningen finner nödvändiga.

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. En
fullmäktigeberedning lägger förslag till beslut i beredningsskrivelsen.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.

En beredning får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har beredningsledaren utslagsröst.
Beredningsledaren ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen ska vara ledamot samt annan förtroendevald, som får närvara vid
sammanträdet, tillhanda senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen om inte
ledamöterna enas omannat.
Kallelsen bör åtföljas av en dagordning. Beredningsledaren bestämmer i vilken
utsträckninghandlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen.

En fullmäktigeberedning lämnar sitt förslag till kommunfullmäktige, som lämnar det till
kommunstyrelsen för beredning avseende laglighet, ekonomi och konsekvenser.

41 § Disponering av kommunfullmäktiges medel
Presidiet kan fatta beslut om disponering av kommunfullmäktiges verksamhetsknutna
medel.Presidiet beslutar om kommunfullmäktiges ledamöters och ersättares samt
beredningsledamöternas deltagande i kurser och konferenser.
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Kommentarer till fullmäktiges arbetsordning
I de fall kommentar saknas till paragraf beror det på att tillämplig kommentar i
lagstiftningen också saknas.

Av 5 kap 72§ kommunallagen följer att följande regler är obligatoriska i arbetsordning
för fullmäktige

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt
9. formerna för justeringen av protokollen
10.fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter

Arbetsordningen är avsedd att komplettera lagstiftningen både där bestämmelser
saknas i den nuvarande kommunallagen och där grundläggande bestämmelser finns
som behöver definierasvidare.

1 §. Antalet ledamöter
Det är enligt kommunallagen obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i
arbetsordningen. För ledamöterna ska finnas ersättare. I vallagen (1972:620) finns
föreskrifter om antalet ersättare. Antalet ersättare behöver inte anges i
arbetsordningen.

2 §. Ordförande och vice ordförande
Fullmäktiges presidium består av ordförande och två vice ordförande. Eftersom
presidiet inte är ett organ, kan ordföranden och vice ordförandena inte utses genom en
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valhandling. Posterna ska besättas en och en.

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja
presidium åt nyvalda fullmäktige. Valen ska således förrättas någon gång under
november eller december.

3 §. Interimsordförande
I 5 kap 64 § p 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet,
tills en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och
låta den som varit ledamot i fullmäktige längst tid fungera som interimsordförande, den
s k ålderspresidenten. Bestämmelsen i 3 § första stycket har utformats så att
ålderspresidenten för ordet, tills hela presidiet har valts.

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, getts uppgiften att
alltidfungera som ordförande, när samtliga i presidiet är hindrade att sköta
ordförandeskapet.

4 §. Fyllnadsdsval till presidiet m m
Denna paragraf reglerar bl a fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en
presidiepost inte vara vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan
emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen om fyllnadsval har därför utformats
som en icke tvingande regel.

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för
återstoden avtjänstgöringstiden för den som har avgått.

Vice ordföranden eller andre vice ordföranden övertar automatiskt ordförandens
samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
Ålderspresidenten övertarfunktionen vid förfall för samtliga i presidiet. Tillfällig
ordförande behöver då inte väljas.

5 §. Tid och plats för sammanträdena
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Enligt 5 kap 7 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma, när ordinarie
sammanträden skahållas.

Paragrafens lydelse följer den erfarenhet av behovet av antalet sammanträden och
deras förläggning under året. Antalet har minskats från 11 sammanträden per år till 9.
Det anges ocksåatt sammanträdena i november och december inte följer regeln om
sista torsdagen i månaden,vilket är föranlett av budget och julhelg.

6 §. Extra sammanträde
5 kap 7 § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen
eller minst en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också
hållas, närordföranden anser att det behövs.

7 §. Ändringar i sammanträden
Ordföranden får ändra både tid och datum för sammanträde. Hen kan även korta av ett
utsattsammanträde eller bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras på en
dag.

8 §. Plats för sammanträdena
Enligt 5 kap 8 § andra stycket KL ska kungörelsen om ett sammanträde innehålla
uppgift bl aom tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda
kungörelsen. Om inte fullmäktige genom en bestämmelse i arbetsordningen eller ett
särskilt beslut fastställt platsenför sammanträdena, får ordföranden bestämma platsen.
Eftersom det inte finns någon fast sammanträdeslokal för fullmäktige ska det regleras i
arbetsordningen hur platsen bestäms.

9 §. Annonsering av sammanträdena
Det obligatoriska kravet på tidningsannonsering har luckrats upp och fullmäktige har
själv rätt att bestämma om annonsering i lokalpressen genom beslut av minst en
tredjedel av ledamöterna.

2

2
3

2
10

§ Deltagande på distans

Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i
fullmäktigessammanträden på distans. Varje kommun avgör i vilken utsträckning
beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det krävs inget särskilt beslut om att
deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på
distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får
ske.
I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett
distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden ska vara
ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att någon
ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har
svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.
Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen
kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande ledamoten måste även
kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de
kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög
kvalitet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas
tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på
lika villkor.
I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det
kan undantagsvis bli aktuellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan
uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan höra vad som sägs eller se det
som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren
ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens
beskaffenhet beror till viss del på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att
kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iordningställa särskilda
lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras
vilka tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. Om
föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav
eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som
då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster
kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att
omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande
på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas
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(prop. 2013/14:5 s. 35 f ). I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras
om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta
ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in.

12§. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
I kommunallagen finns numera inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och
om fortsatt sammanträde. I arbetsordningen behövs därför regler om detta.

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen harfullmäktige möjlighet att besluta om förlängning av tiden för
sammanträdet.

Bestämmelsen om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag är
utformad så att ett sammanträde kan avbrytas i den situation som beskrivs i första
stycket, d v s om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen.

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt
sammanträde, anges i bestämmelsen att fullmäktige ska besluta genast om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna uppgift anförtros
ordföranden.

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska kungöras på vanligt sätt. KL
föreskriver att en kungörelse om varje sammanträde ska utfärdas. Kungörelsen ska
anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska
också inom samma tid på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare.

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa
bestämmelser följas. I fjärde stycket i förslaget finns därför en regel som anger att
någon kungörelse inte behöver utfärdas i en sådan situation. Det är ändå angeläget att
de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts blir
underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits
med som ålägger ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta
sammanträdet.
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13§. Ärenden
I 5 kap 23 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden
hosfullmäktige.

En sådan föreskrift gäller rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden
som avser sådant som företaget är skyldigt att inhämta fullmäktiges yttrande om.
Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller en bestämmelse i
arbetsordningen beredas denna möjlighet.

14§. Handlingar
Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av
kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden
som tagits upp på föredragningslistan till sammanträdet. Naturligtvis kan man i
undantagsfall, t ex i brådskande ärenden, acceptera en annan ordning. Bestämmelser
har därför utformats som en"böra" regel.

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt
skatillhandahållas före sammanträdet.

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av
sammanträdeshandlingarna som därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen.
Det är svårt att i förväg bedöma om ett ärende väcker stort allmänt intresse.
Handlingarna tar ibland slut. Av bl. a. dessa skäl är en icke tvingande regel att föredra.
Till bilden hör att allmänheten genomoffentlighetsprincipen i allmänhet är garanterade
att få ut handlingarna före sammanträdet.
Det finns särskilda krav på tillgänglighet i lagen beträffande budgeten och
årsredovisningen (8kap 10 § och 8 kap 21 §).

15 §. Anmälan av hinder för tjänstgöring
Enligt 5 kap 17 § KL ska fullmäktige meddela ytterligare föreskrifter om ersättarnas
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tjänstgöring. De ska tas in i arbetsordningen. Anmälan av hinder samt inkallande av
ersättare måste också regleras där.
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16 §. Inkallande av ersättare
Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska inkallas. Ordföranden
kallar den som står i tur att tjänstgöra och som är närvarande vid sammanträdet.
Eftersom det ankommer på gruppledarna att inkalla ersättare har ordföranden ingen
anledning att företa ytterligare åtgärder.
Samma regler gäller för ersättare som för ledamöter.

17 §. Inträde under pågående ärende
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska får börja att tjänstgöra
under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte ske under pågående
handläggning av ett ärende. I arbetsordningen anges därför att detta bör ske endast om
det föreligger särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det
ärende som behandlas är omfat- tande, t ex kommunens budget. Ett annat starkt skäl är
att beslutsförhet föreligger endast om en ersättare träder in.

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett
hittills i praktiken. Således bör ett godtagbart skäl vara att de politiska
styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande ersättare lämnar ett
sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in.

I arbetsordningen anges därför att inträde inte "bör" ske under pågående handläggning
av ettärende. Regeln är således inte absolut.

18 §. Upprop
Det finns knappast anledning att detaljreglerna uppropslistans innehåll eller hur den
ska föras.Detta är rent praktiska frågor. Upprop vid början av varje ny
sammanträdesdag är, när sådanadagar förekommer, säkert också praktiskt.

19 §. Protokollsjusterare
I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter
sammanträdet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha
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bestämmelser om formerna för justeringen av protokollen.

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart
efter det att uppropet har förrättats. Justerarna har också getts i uppgift att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

20 §. Turordning för handläggning av ärendena
Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar
ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige bör givetvis
kunna ändra påturordningen. En bestämmelse om detta finns i andra stycket.

Det förekommer att ärenden inte finns med i kungörelsen t ex brådskande ärenden som
kungörs med förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller
kungörelse.

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp
till behandling under sammanträdet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild
föredragningslista.

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det
senare under ett sammanträde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en
anställd eller en utomstående sakkunnig för att få upplysningar, innan ärendet avgörs.
Ett ärende som fullmäktigehar börjat handlägga kan visa sig vara beroende av ett annat
ärende som är finns längre ner på kungörelsen. Det kan också vara praktiskt och
tidsbesparande att avvakta med beslutsförfarandet i ett ärende, där många yrkanden
ställts och avbryta handläggningen, sedan överläggningen har avslutats.
Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet
ställas under proposition. I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige
kan avbrytahandläggningen av ett ärende för att återuppta den senare under
sammanträdet.

21 §. Yttranderätt vid sammanträdena
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I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på
fullmäktiges sammanträden. Dels får fullmäktige bestämma att också andra än
ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Dels åläggs
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, beredningarna i
kommunfullmäktige, revisorerna samt de anställda i kommunen att lämna upplysningar
vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det. Om det finns något hinder
mot detta på grund av sekretessbestämmelser angivna i författning bryts givetvis
skyldigheten att lämna upplysningar.

Enligt 3 kap 17 § första stycket ska kommunalt bolag se till att yttranden inhämtas
från fullmäktige, innan sådana beslut i ett kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är rimligt att åtminstone
ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett
ärende som avser ett sådantyttrande. Han eller hon kan då kallas och får yttra sig med
stöd av bestämmelserna om utomstående sakkunniga.

Orust kommun har idag inga fullmäktigeberedningar, men regler om dessa tas in i
arbetsordningen. Detta för att slippa ändra i arbetsordningen om t ex någon fråga
skulle handläggas och beredas av en av fullmäktige utsedd beredning.

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i
en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra
förtroendevalda ska få vara adressater.

I KL sägs att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta
besvarandet av en interpellation till en ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag,
när fullmäk- tige har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som
har rätt att yttra sig utöver ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna behövs
bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpellationer och
frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om
handläggningen av interpellationer och frågor. I arbetsordningens 19 § tredje stycket
föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som
hålls med anledning av svaret.
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Genom att bestämmelserna också omfattar "någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga" täcker bestämmelsen också en sådan ledamot av ett
kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroendevalda som kan
vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i
arbetsordningen.

22 §. Revisorernas yttranderätt
Enligt 5 kap 32 § st. 2 ska revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att
yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Kommunallagen saknar föreskrifter om revisorernas rätt att yttra sig i frågor om
förvaltningsärenden om revisionen.

23 §. Närvaroplikt
Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, revisorerna samt de
anställda hos kommunen att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden och lämna
upplysningar, om fullmäktige begär det.

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i
vilken utsträckning presidierna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde
med fullmäktige för att lämna upplysningar. Detsamma gäller också för utomstående
sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden och vice
ordförandena en sådan befogenhet.
I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska
få yttra sig under överläggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden.
Fullmäktige har också möjlighet att besluta om detta.

24 §. Yttranderätt för tjänsteman
Med konstruktionen av yttranderätten vid fullmäktiges sammanträden i KL har
bestämmelsen i 1977 års kommunallag om yttranderätt för kommunens ledande
tjänsteman fallit bort. Dettaregleras nu i arbetsordningen.
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Yttranderätt för fullmäktiges sekreterare i laglighetsfrågor finns med sedan tidigare
arbetsordningar. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till de enskilda
ärendena som till procedurfrågorna i fullmäktige. Dessutom har fullmäktiges
sekreterare getts yttranderätt i denhändelse att sekreteraren är ensam tjänsteperson vid
sammanträdet.

25 §. Talarordning och ordning vid sammanträdena
Replikrätten är begränsad till ett genmäle om högst två minuter. I regeringsformen
finns bestämmelser om yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får
endast begränsas genom lag och i regeringsformen angivna intressen. En bestämmelse i
en arbetsordning att en talare som avlägsnar sig från ämnet kan fråntas ordet har inte
ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten.

Ordföranden ges i KL 5 kap 39 § rätt att visa ut den som uppträder störande och kan
också upplösa sammanträdet med stöd av förarbetena till samma lagrum.

Det bör observeras att reglerna avser både ledamöter och ersättare i fullmäktige likaväl
som andra som bevistar fullmäktiges sammanträde.

26 §. Yrkanden
Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar
och medrättspraxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande.
Ordförandens rätt att vägra lägga fram förslag till beslut om det strider mot lag är
inskriven i KL.

27 §. Deltagande i beslut
I 4 kap 19 21 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder
om omröstning och beslut.

Enligt 20 § har en ledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.
Där harockså skrivits in ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett
ärende ska kunnaavgöras.
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I förarbetena sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i beslut ska anmäla
detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte
deltagit i ettbeslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket.

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte anmält sin avsikt att inte delta i ett
beslutanses ha deltagit i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas
genom omröstning, har ledamoten att vid uppropet meddela att han eller hon avstår
från att rösta.

28 §. Omröstningar
Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den
vilar också delvis på avgöranden i rättspraxis.

29 §. Valsedlar
Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis.

30 §. Motioner
Ledamot i fullmäktige får väcka ett ärende genom motion. En motion följer
bestämmelserna om ärenden vid fullmäktige och ska beredas i vanlig ordning.
Motionens sakfråga ska falla inom fullmäktiges arbetsområde och därmed vara av
övergripande karaktär. I överensstämmelse med 5 kap 33 § KL anmäls samtliga, ännu
ej besvarade, motioner vid fullmäktiges aprilsammanträde varje år.

31 §. Interpellationer
Allmänpolitiska frågor kan inte bli föremål för interpellation. Interpellationsinstitutet är
ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar.

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor. Fullmäktige får bestämma
att interpellationer och frågor får ställas till andra förtroendevalda än ordförandena i
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nämnderna och i fullmäktigeberedningarna. Så har inte gjorts här och följaktligen får
interpellationer endast riktas till ordförande i nämnd eller fullmäktigeberedning.

Gränsen mellan interpellationer och frågor, liksom vad de får handla om, är väl
beskrivet i 5kap 49 – 56 §§ KL.

Som sagts tidigare har ersättarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör
(4 kap18 §). Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina
formella och praktiska begränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas.

Bestämmelserna anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indirekt av
KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av enledamot. I KL sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara
skriftlig. Detta följer av denutformning som lagens föreskrifter har fått. Vidare ställs
det självklara kravet upp att en interpellation ska vara egenhändigt undertecknad av en
ledamot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits
in som anger när en interpellation senast bör besvaras. I arbetsordningen är det angivet
till nästkommande sammanträde. Interpellationen ska också lämnas till
kommunkansliet senast 11 dagar innan sammanträdet för att det ska bli en rimlig
tidsperiod för att förbereda svar och interpellanten ska få möjlighet att ta del av svaret.
Tidigare krävdes endast 7 dagar. 11 dagar är emellertid tidsgräns för att uppgift om
svar ska kunna tas upp i kungörelsen så som anges i punkten 4.

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får ta del av
svaret, innan det tas upp på ett sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt
interpellationen bör få ta del av svaret tidigare än övriga ledamöter för att han eller hon
ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda.
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska
lämnas. Bestämmelsen har formuleratsså att den kan tillämpas praktiskt även vid
sammanträden som sträcker sig över mer än en dag.

I 5 kap 53 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma
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att en ledamot i en företagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en
nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det kan vara fråga om ett kommunalt
företag i vilket kommunen bestämmer ensam eller ett företag där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot i styrelsen för ett sådant
företag som ska besvara en interpellation måste vara vald av fullmäktige till
styrelseuppdraget. I denna paragraf har föreskrifter tagits insom gör sådant
överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen hänvisas i den till 3 kap 17 18
§§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den
överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Endast om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfälle då interpellationen besvaras får
ersättaren delta i debatten. Bestämmelsen har formulerats så att det inte krävs att
ersättaren tjänstgör under hela det sammanträde vid vilket interpellationen besvaras.
Den kan tillämpas så att ersättarens tjänst- göring begränsas till just den
interpellationsdebatten. En förutsättning för detta är givetvis attde övriga
föreskrifterna för ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring iakttas, t ex de om förbud
mot växeltjänstgöring.

Interpellationsämnet bestämmer vem som är rätt adressat. Ordföranden ska rätta fel vid
adressatbestämning (ställd till fel person) innan interpellation medges. Detta är fastlagt
i rättspraxisoch behöver inte skrivas in i arbetsordningen.

32 §. Frågor
Rätten att ställa frågor skrivits in i KL. Fullmäktige kan därför inte bestämma att frågor
inte ska få förekomma. Handläggningen av frågor bör vara lika som den som gäller för
interpellationer. Tidsfristen bör rimligen vara kortare än den som ställs upp för
interpellationerna. Frågorna bör också besvaras snabbare.

34 §. Frågor från allmänheten
Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett
sammanträde med fullmäktige. KL§17
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36 §. Justering av protokollet
I 5 kap 61 § KL föreskrivs endast att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter
sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. I allmänhet bestäms justeringen
tidigare till nästkommande tisdag. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett
föregående sammanträde, såvida inte justeringen görs på ett sammanträde inom den
föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nödvändigt att överlämna
justeringen till fullmäktige, t ex om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas
om innehållet i protokollet. Tidsfristen fårdå överskridas. (prop 1990/91:117 s 193).
(hanteras av §19)
Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför
tagits in omdetta. För att en paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas
skriftligt.
Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt
sammanträde, börfullmäktige bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå
till.

37 §. Reservation
I 4 kap 22 § KL regleras reservationsrätten för de förtro¬endevalda. För att justerarna
ska kunna utföra sitt uppdrag ska skriftliga reservationer lämnas till fullmäktiges
sekreterare senast när protokollet justeras.

38 §. Expediering – kommunikation
Regeln följer allmänna krav på kommunikation av protokollet och utdrag ur detsamma
till berörda för kännedom. Det är dessutom ett sätt att återföra ärendet för
verkställighet i fack-nämnd eller styrelsen.

39 §. E-förslag
Lagstiftningen beskriver medborgarförslag, medan vi numera använder oss av eförslag. Se separata riktlinjer för dessa.
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40 §. Kommunfullmäktiges beredningar
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsledare för var sin beredning.
Anledningen till att inte använda begreppet ordförande är att särskilja
beredningsledarens roll, som är att främst vara samtalsledare i beredningen från den
traditionella rollen som ordförande. Vidare ingår att vara sammankallande samt att
sköta samverkan med andra beredningar om ärendet rör fleraberedningar.
Beredningsledaren ansvarar för mötesanteckningar, rapporter och beredningsskrivelser
som upprättas av beredningen. Beredningarna ska ha tjänstemannastöd från
förvaltningsorganisationen.

Beredningsledaren ansvarar vidare för att beredningen upprättar en arbetsplan för det
kommande året. En sådan planering bör innehålla information om den nuvarande
verksamheten, långsiktiga möjligheter, möjligheter till omvärldsbevakning samt
uppföljning av de mål somligger inom beredningens ansvarsområde.
I rollen som beredningsledare ligger vidare att skapa förutsättningar för dialogen och att
skapaförutsättningarna för öppenhet mot kommunfullmäktige samt mot medborgare
och brukare.

En beredning kan inte som en nämnd eller ett utskott fatta självständiga beslut, därför
är intemötesdokumentationen ett beslutsprotokoll. Den är dock en allmän handling.

Beredningarnas arbetsuppgifter
Nedan finns de generella uppdrag som beredningarna kan sägas ha. Uppdragen kan
dock kompletteras med särskilda uppdrag som fullmäktige årligen riktar till
beredningarna. I samband med att den strategiska planen antas av kommunfullmäktige
kan särskilda utredningsuppdrag ges.



Kommunfullmäktiges vision och strategier är vägledande.



Ansvarar för att strategiska mål tas fram inom de områden beredningarna
ansvarar för.Efter beslut i kommunfullmäktige ges sedan dessa som uppdrag
att verkställas av kommunstyrelsen. De strategier som tas fram ska vara
fleråriga. Beredningarna tar också fram de övergripande styrkorten.
Kommunstyrelsen bryter sedan ned dessa till årliga verksamhetsplaner.
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Ansvarar för att planer tas fram inom berörda verksamheter. Beredningarna är
ägare avplanerna och följer upp hur planerna hanteras i verksamheterna och
utvärderar planerna.



Ansvarar för att inhämta information, kunskap om lagar, lagförslag,
statistik, omvärldskunskap, trender, forskning etc



Beredningarna följer verksamhetsnivåns arbete och genomför utvärderingar.
Initierar och utvecklar kontakter med medborgarna. Detta kan ske ex. genom
debatter, enkäter,besök, öppna möten etc. Håller kontakt med
verksamhetsnivån genom ex. verksam- hetsbesök, enkäter, öppna möten et c.



De planer och program som ägs av beredningarna följs upp och utvecklas efter
den utvärderingsplan som tilldelats varje plan/program. Beredningen ansvarar
för att alla planer och program har en utvärderingsplan.



Beredningar ger budgetberedningen underlag i form av utvärderingar, analyser
etc.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

§ 54
KS/2022:455
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen, § 71-72, står att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå
vad som, utöver det som regleras i kommunallagen, ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden. Denna arbetsordning behöver kontinuerligt uppdateras för att anpassas
till aktuella förhållanden.
Den största föreslagna förändringen gäller anpassning till digitala verktyg för
kommunfullmäktiges sammanträden.
I takt med samhällets ökade digitalisering effektiviseras våra arbetssätt allt mer. I de riktade
uppdragen antagna av kommunfullmäktige för aktuell tidsperiod ligger också ett uppdrag till
samtliga sektorer att arbeta mot smarta digitala lösningar. Med anledning av detta kommer ett
digitalt verktyg för omröstning och närvarohantering att införas för kommunfullmäktiges
sammanträden. För att detta ska kunna ske behöver en anpassning i arbetsordningen göras, detta
berör § 18 samt § 28.
Den andra föreslagna förändringen gäller reglering av talartiden för deltagare vid sammanträdet.
En föreslagen rekommenderad tidsbegränsning har lagts vid 4 minuter. Detta för att kunna ge
möjlighet för aktivare debatter, där fler ledamöter kan komma till tals. Detta berör § 25.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) tillstyrker förslag till beslut från förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om de kan godkänna följande beslut:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt
förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige
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Beslutet skickas till
Orust Kommuns Författningssamling
Administrativa enheten
Kommunfullmäktiges sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 78
KS/2022:455
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige till 3
minuter för anförande, och i övrigt enligt förslag till revidering.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen, § 71-72, står att fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå
vad som, utöver det som regleras i kommunallagen, ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggning av ärenden. Denna arbetsordning behöver kontinuerligt uppdateras för att anpassas
till aktuella förhållanden.
Den största föreslagna förändringen gäller anpassning till digitala verktyg för
kommunfullmäktiges sammanträden.
I takt med samhällets ökade digitalisering effektiviseras våra arbetssätt allt mer. I de riktade
uppdragen antagna av kommunfullmäktige för aktuell tidsperiod ligger också ett uppdrag till
samtliga sektorer att arbeta mot smarta digitala lösningar. Med anledning av detta kommer ett
digitalt verktyg för omröstning och närvarohantering att införas för kommunfullmäktiges
sammanträden. För att detta ska kunna ske behöver en anpassning i arbetsordningen göras, detta
berör § 18 samt § 28.
Den andra föreslagna förändringen gäller reglering av talartiden för deltagare vid sammanträdet.
En föreslagen rekommenderad tidsbegränsning har lagts vid 4 minuter. Detta för att kunna ge
möjlighet för aktivare debatter, där fler ledamöter kan komma till tals. Detta berör § 25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 54 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidera § 18 och § 28 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt förslag.
2. Införa en reglerad talartid i § 25 i arbetsordning för Orust kommunfullmäktige enligt
förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Rolf Sörvik (V) yrkar på att ändra den reglerade talartiden i § 25 från det föreslagna 4 minuter till
att istället införa 3 minuters talartid.
Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Susanne Gustafsson (L) yrkar bifall till
Rolf Sörviks (V) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, liggande förslag från
kommunstyrelsens arbetsutskott samt Rolf Sörviks (V) förslag, och ställer dessa två mot
varandra.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Rolf Sörviks (V) förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04
Arbetsordning för Orust kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Orust Kommuns Författningssamling
Administrativa enheten
Kommunfullmäktiges sekreterare
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Datum

Diarienummer

2022-03-01

KS/2022:71
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Kommunförvaltningen
Per Linnér
telefon 0304-33 44 11
e-post: per.linner@orust.se

Godkännande av ägardirektiv för Netwest. Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget
hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt
förslag till ägardirektiv tagits fram.
Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp
för fler kommuner att bli delägare.
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra
ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid
bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före
stämman.
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman.
Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.
Utredning
Netwest bildades 2015 och ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet
med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget
startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren.
Beslut om Orust kommuns delägande i Netwest fattades 2014 KS/2014:552
Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät
och fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät
och fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter.
Bolaget ska vara en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge
operatörer och tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få
bolagets kunder att nå hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och
för att stadsnät och fiberföreningar ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra
Götaland.
Sedan start har Orusts nytta av företagets verksamhet varit stöd till fiberföreningar och
utbyggt fibernät till mobilmaster i väst i samverkan med fiberföreningarna i väst.
Den affärsplan som upprättades för Netwest inför bildandet har nu tjänat ut sin roll och
föreslaget ägardirektiv har tagits fram för beslut av alla delägare.
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Bedömning
Förslag till ägardirektiv föranleder inga övergripande förändringar i företagets åtagande
gentemot dess ägare eller dess affärsidé utan bekräftar den redan etablerade
verksamheten.
Beslut om att ställa sig bakom föreslaget ägardirektiv bedöms kunna fattas utan vidare
åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01
Beslutet skickas till
Netwest Sweden AB
Kommundirektör
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Per Linnér
IT-Strateg, Handläggare

Ägardirektiv Netwest Sweden AB v. 0.9

2022-01-12

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Netwests uppdrag
Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för
utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet
ska gynna invånarna i Västra Götaland.
Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets
verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.
Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra
stämma.
Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och
fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och
fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara
en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och
tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå
hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar
ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.

Bolaget ska:
•
•
•
•
•

Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig
verksamhet i regionen
Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade
kostnader
Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den
svenska telekommarknaden

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade
förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen.
Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens
på marknaden för elektronisk kommunikation.
Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra
Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet
och offentliga verksamheter.
Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker
kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.
Bolaget ska också:
•
•
•
•

Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen)
Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser
i regionen
Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande
tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor
För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång:
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o

•
•

i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett
stadsnät
o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport
o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät
I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli
aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare
Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation,
utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm.

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla
anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation.
Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som
internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans
med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell
nivå.
Tilläggstjänster
Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra
samarbetspartners.
•

Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande
stadsnätsbolag

•
•

Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet
Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna
kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas
intressen.

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade
medel och/eller upplåning.

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition
Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet.
Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i
första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling.
Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna,
omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna.

Ägarnas insyn och information
Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget.
Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från
årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.
Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner.
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Underställningsplikt
Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från
ägarnas sida.

Ägarrepresentation
För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut,
föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år.
Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

§ 55
KS/2022:71
Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos
ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till
ägardirektiv tagits fram.
Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler
kommuner att bli delägare.
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under
hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman.
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman.
Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01
Beslutet skickas till
Netwest Sweden AB
Kommundirektör
Ekonomienheten

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 79
KS/2022:71
Godkännande av ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos
ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till
ägardirektiv tagits fram.
Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler
kommuner att bli delägare.
Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd under
hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022. Ett
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman.
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman.
Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas senast 31 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 55 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige besluta att:
Orust kommun ställer sig bakom föreslaget ägardirektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-01
Beslutet skickas till
Netwest Sweden AB
Kommundirektör
Ekonomienheten

1

Datum

Diarienummer

2022-02-24

KS/2010:378
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Bergendahl
telefon 0304 33 40 87
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del
som gäller Brattås 1:62
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och
Brattås 1:62 i den del som gäller Brattås 1:62 till de nya ägarna enligt bifogat
överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till
Brattås 1:60 och Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan
kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk
person. Det ankommer på exploatören att begära sådant medgivande.”
Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen
och begärt medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att
de nya ägarna till Brattås 1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare
ägare. Vid överlåtelsen överlåts även tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-13-28.
För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter
exploateringsavtalet att gälla på samma sätt som tidigare.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att en överlåtelse av exploateringsavtalet är lämplig eftersom
övertagande part har köpt fastigheten Brattås 1:62. Den tillträdande parten i
exploateringsavtalet övertar samma rättigheter och skyldigheter som tidigare ålegat den
avträdande parten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28
Översiktskarta

Datum

Diarienummer

2022-02-24

KS/2010:378
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Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

o
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-15

§ 59
KS/2010:378
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den
del som gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till Brattås 1:60
och Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan kommunens skriftliga
medgivande överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person. Det ankommer på
exploatören att begära sådant medgivande.”
Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen och
begärt medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att de nya ägarna
till Brattås 1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare ägare. Vid överlåtelsen
överlåts även tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-13-28.
För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter exploateringsavtalet
att gälla på samma sätt som tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 83
KS/2010:378
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den
del som gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till Brattås 1:60
och Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan kommunens skriftliga
medgivande överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk person. Det ankommer på
exploatören att begära sådant medgivande.”
Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen och
begärt medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att de nya ägarna
till Brattås 1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare ägare. Vid överlåtelsen
överlåts även tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-13-28.
För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter exploateringsavtalet
att gälla på samma sätt som tidigare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 59 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den
del som gäller Brattås 1:62 de nya ägarna enligt överlåtelseavtal daterat 2022-01-17.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Datum

Diarienummer

2022-02-25

KS/2022:104
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Bergendahl
telefon 0304 33 40 87
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga
kommunens handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att
långsiktigt värna om allmänhetens tillgång till strandnära mark- och vattenområden har
riktlinjer för bryggor tagits fram. Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av
bryggfrågor och förenklar beslutsprocessen.
Utredning
Nuläge
Mark- och vattenområden kan upplåtas för ändamålet brygga i enlighet med
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. En bedömning
görs från fall till fall utifrån placeringens lämplighet. I dagsläget upplåter kommunen
mark för ändamålet brygga såvida sökanden är kommunmedlem eller juridisk person
som bedriver verksamhet på Orust och inte redan har arrende eller servitut för brygga.
Det finns en hög efterfrågan på bryggor på Orust och en stor del av strandlinjen är
ianspråktagen av bryggor, speciellt i kommunens samhällen. Fler bryggor kommer att
öka påfrestningarna på Orusts strandområden.
Bedömning
Riktlinjer för bryggor behövs för att förenkla beslutsprocessen kring bryggor på
kommunal mark. Riktlinjerna fastställer principer för bygglovs- och tillsynsärenden samt
andra kommunala beslut och avtal som rör bryggor och möjliggör att bryggfrågan kan
behandlas likartat och konsekvent.
Riktlinjer för bryggor behövs även för att värna om allmänhetens tillgång till
strandlinjen. Orust kommun vill genom dessa riktlinjer främja ett ansvarsfullt
användande av stränderna för att säkra tillgängligheten till strandområden, både idag och
för kommande generationer. Genom att strandlinjen inte privatiseras eller
överexploateras kan allmänheten även fortsättningsvis ha god tillgång till strand- och
vattenområden.

Datum

Diarienummer

2022-02-25

KS/2022:104
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Riktlinjerna ska efter beslut tillföras Orust kommuns författningssamling och
kommuniceras via orust.se.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Riktlinjer för bryggor

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Riktlinjer

Kommunfullmäktige

KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

20xx-xx-xx - Gäller tills

Mark- och

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx)

vidare

exploateringschef

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor Samhällsutveckling

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se
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Riktlinjer för bryggor
1 Inledning
Anledningen till att riktlinjer för bryggor behövs är att det finns en stor efterfrågan på
bryggor på Orust. Fler bryggor kommer att öka påfrestningarna på Orusts värdefulla
strandområden. Det är viktigt att allmänheten även fortsättningsvis har god tillgång
till strand- och vattenområden. Därför vill Orust kommun genom dessa riktlinjer
främja ett ansvarsfullt användande av stränderna för att säkra tillgängligheten till
strandområden, både idag och för kommande generationer.
Riktlinjerna gäller för kommunalägda mark- och vattenområden i hela Orust kommun.
Riktlinjerna gäller för både nya och befintliga bryggor.
1.1

Riktlinjernas syfte

Riktlinjerna är vägledande och syftet är att förtydliga kommunens handläggning och
regler gällande bryggor på kommunal mark. Kommunen vill långsiktigt värna om
allmänhetens tillgänglighet till strandnära mark- och vattenområden.
Riktlinjerna syftar även till att redovisa vad som krävs för att få tillstånd att anlägga
och bibehålla en brygga på kommunens mark- och vattenområden samt att förtydliga
för bryggägare vad deras rättigheter och skyldigheter är. Den som har tecknat avtal
med kommunen kallas i dessa riktlinjer bryggägare och är den som äger bryggan.
1.2

Mål

För att förenkla beslutsprocessen kring bryggor på kommunal mark och kunna
behandla bryggfrågan likartat och konsekvent ska riktlinjerna fastställa principer för
bygglovs- och tillsynsärenden samt andra kommunala beslut och avtal som rör
bryggor.
Riktlinjernas övergripande mål är att strandlinjen inte ska privatiseras eller
överexploateras.
1.3

Detta regleras inte av riktlinjerna


Riktlinjerna omfattar inte bryggor på privat mark.



Riktlinjerna omfattar inte sjöbodar och sjönära byggnader. Sjöbodar och
sjönära byggnader behandlas istället i ett separat styrdokument, ”Riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader”.

4

Riktlinjer för bryggor
1.4

Relaterade styrdokument

Orust kommun har ett antal styrdokument relaterade till denna policy:


Gällande Översiktsplan, som utgör ett styrande dokument för hur den fysiska
planeringen i Orust kommun ska utvecklas.

2
2.1



Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader.



Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.



Kulturmiljöprogrammet ”Kulturmiljöer på Orust”.

Rättslig reglering
Allemansrätten

Enligt allemansrätten är det tillåtet att tillfälligt förtöja, fiska eller bada vid en brygga
som ligger utanför en tomt under förutsättning att den som äger bryggan inte hindras
från att använda sin brygga. Alla bryggor inom kommunalägda mark- och
vattenområden ligger utanför det som räknas till tomt, oavsett hur nära den privata
fastigheten ligger. Därför gäller allemansrätten på alla bryggor som ligger på
kommunalägda mark- och vattenområden. Allmänhetens skyldighet gentemot
bryggägaren är att inte störa eller förstöra.
2.2

Strandskydd

I Sverige gäller ett generellt strandskydd på 100 meter från strandlinjen, både på land
och ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.
Strandskyddet har två syften, att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt
att bevara goda villkor för växt- och djurliv.
Strandskyddsdispens krävs för att få anlägga eller ändra en brygga inom strandskyddat
område. Strandskyddsdispens krävs inte om bryggan ligger inom detaljplanelagt
område där strandskyddet är upphävt. Strandskyddsdispens ges endast om det
föreligger särskilda skäl och om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. De
särskilda skälen finns angivna i miljöbalken. Ett särskilt skäl är t.ex. att området redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Strandskyddsdispens söks hos Sektor miljö och bygg som tar ut en
handläggningsavgift för ansökan. Om strandskyddsdispens inte kan medges, kan
följaktligen inte en brygga anläggas oavsett övriga tillstånd. Kommunens miljöenhet
beslutar om dispenser, men länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut.
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2.3

Vattenverksamhet

Att anlägga eller renovera en brygga, pir eller liknande anordning utmed stranden kan
utgöra en tillståndspliktig åtgärd enligt miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet
söks hos Länsstyrelsen. För mindre omfattande vattenverksamheter kan det räcka det
med en anmälan.
2.4

Bygglov

Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Vid en
större anordning (hamn för fritidsbåtar) krävs bygglov enligt plan- och bygglagen.
Rättspraxis tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att hamn för
fritidsbåtar ska vara bygglovspliktig. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10
båtplatser vara en bygglovspliktig hamn för fritidsbåtar. Dock kan även mindre
bryggor kräva bygglov om de medför en stor omgivningspåverkan eller har stor
påverkan på allmänna intressen.
2.5

Detaljplan

Där mark- och vattenområden omfattas av detaljplan föreskriver planen hur området
får användas. Gällande detaljplaner finns på kommunens hemsida.
2.6

Tillstånd för markupplåtelse

Förutom övriga eventuella tillstånd krävs alltid markägarens tillstånd. För
markupplåtelse på kommunalägda mark- och vattenområden görs ansökan till Orust
kommun. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida.
Kommunen kommer vara restriktiv med att godkänna uppförande av nya bryggor på
platser som pekas ut som kulturmiljöer i kulturmiljöprogrammet och på platser där
strandlinjen till stor del redan är ianspråktagen av bryggor.
3
3.1

Krav och utformning
Grundläggande krav

För att få erhålla och behålla arrende av mark och vattenområde för brygga krävs att
arrendatorn är kommunmedlem. Ett hushåll kan ansöka om arrende för max en brygga
med båtplats för en privat fritidsbåt. Förutsättningar för att få ett arrende för brygga
är att man inte redan innehar arrende eller servitut för brygga eller
förtöjningsalternativ utan brygga. Även andel i ett arrende som flera delar på eller
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andel i en föreningsbrygga räknas. Arrende för brygga upplåts inte om man redan har
kommunal båtplats. Undantag görs för yrkesfiskare som kan ansöka om arrende för
max två bryggor.
Föreningar som arrenderar mark och vattenområde för brygga får endast hyra ut
båtplatser till föreningens medlemmar. Den som hyr båtplats av föreningen måste
vara kommunmedlem. Max en båtplats per medlem får hyras ut. Föreningen ska vara
registrerad och ha ett organisationsnummer. Föreningen och dess medlemmar ska
följa grundläggande krav i detta dokument.
Företag som arrenderar mark och vattenområde för brygga ska årligen kunna styrka
att arrendatorn är juridisk person och att verksamhet bedrivs. Företag kan vid behov
ges medgivande för arrende av mark och vattenområde för fler än en brygga.
Badstege får endast anordnas där det är lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Det är inte
lämpligt att anlägga badbrygga mitt bland båtplatser där risken för påkörning är stor.
3.2

Utformning

En brygga ska inte vara större än att den uppfyller det grundläggande syftet med
bryggan. Det grundläggande syftet är att säkert kunna passera till och från båten.
Bryggägaren ska ombesörja att bryggan inte upptar större yta än nödvändigt med
hänsyn till platsens förutsättningar.
Normalt ska privata bryggor inte överstiga 1,5 meter i bredd eller 10 m2 area. Inga
privata bryggor större än 10 m2 godkänns förutsatt att det inte finns särskilda skäl. Det
gäller även vid utbyggnad av befintlig brygga. En brygga som löper parallellt med
väggen framför en sjöbod får gå ut max 1,5 meter från sjöboden. Där det finns behov
Max 1,5 m

Max 1,5 m

för att uppfylla bryggans syfte (t.ex. på grund av vattendjup) får en sådan brygga även
ha en utstickande del ut från sjöboden som är max 1,5 meter bred (se figur 1).
Figur 1 Exempel på utformning av brygga framför sjöbod
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För förenings- och företagsbryggor gäller inte samma krav på storlek och utformning
som för privata bryggor. För dessa bryggor görs en prövning från fall till fall hur
utformningen behöver se ut för att bryggan ska uppfylla sitt syfte.
Bryggor ska även:


vara öppna för allmänheten och inte vara låsta med grindar eller avskärmade
med staket, plank eller andra avgränsande anläggningar. Skyltar som avvisar
allmänheten får inte sättas upp



ge ett tillåtande intryck och inte vara anlagda som privata uteplatser



vara placerade så att de inte hindrar verksamheter och aktiviteter på vattnet
eller försvårar användningen av intilliggande bryggor


4

anpassas efter kulturmiljön och för att passa in med omgivande bryggor.

Rättigheter och skyldigheter

4.1

Bryggägarens rättigheter

Bryggägaren har rätt:


att inneha och nyttja en brygga inom kommunägt mark- och vattenområde
enligt avtal ingånget med kommunen



att förtöja en egen båt vid bryggan, med undantag för bryggor där båtplats är
olämpligt.

4.2

Bryggägarens skyldigheter

Bryggägaren ansvarar för:


att erforderliga tillstånd finns för att uppföra eller ändra brygga



att bryggan med tillhörande anordningar är utformad på ett sådant sätt att,
samt hålls i ett sådant skick att risken för olyckor eller skador är minimerad.
Bryggägaren är ansvarig om någon skadar sig på grund av att bryggan är i dåligt
skick. Bryggägaren ansvarar för att teckna ansvarsförsäkringar till betryggande
värde. Bryggan ska även se välvårdad ut och bidra till allmän trevnad



att mark- och vattenområde utanför det avtalade området inte ianspråktas på
något sätt som inte ingår i arrendet, t.ex. genom vinterförvaring av båt eller
förvaring av fiskeredskap



att marken runt bryggan inte ändrar karaktär genom bryggägarens användning
av bryggan. Förändring av markförhållanden får inte ske utan tillstånd från
kommunen som markägare
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att marken återställs till ursprungligt skick vid uppsägning av avtal utan
överlåtelse. Undantag kan ges på begäran av kommunen eller bryggägaren,
men är inte garanterat.

4.3

Kommunens rättigheter

Kommunen har rätt:


att säga upp avtalet vid avtalsbrott



att avgöra om skador på mark omkring en brygga har uppkommit



att avgöra om brister i säkerhet eller underhåll förekommer



att begära att bryggägaren inom en viss tidsperiod åtgärdar skador eller brister



att bedöma vad skälig tidsperiod för åtgärder är



att avgöra om vidtagna åtgärder är tillfredsställande



att ta betalt för inmätning av ny brygga, eller om bryggan kräver ytterligare
inmätning på grund av att den byggts utanför upplåtet område.

4.4

Kommunens skyldigheter

Kommunen ansvarar för:


att hålla register över alla bryggor med avtal



att dokumentera platsen innan bryggan uppförs, för att kunna avgöra om
skador uppstått i samband med anläggning, eventuell platspåverkan under den
tid bryggan finns, samt om platsen återställs till en acceptabel nivå efter att
bryggan rivits



att kontakta bryggägaren om skador eller brister i säkerhet eller underhåll
upptäcks för att ge bryggägaren möjlighet att vidta åtgärder.

5

Ansökan

5.1

Befintlig brygga

Ansökan om att få ha en befintlig brygga som saknar avtal kvar på kommunägd mark
görs via skriftlig ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens
hemsida. Till ansökan bifogas:


översiktlig karta med bryggans läge tydligt markerat



årtal som bryggan anlades (om detta är känt)



kontaktuppgifter



fastighetsbeteckning för den kommunala fastigheten.
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5.2

Ny brygga eller väsentliga ändringar av befintlig brygga

Ansökan om arrende för ny eller ändrad brygga på kommunens mark görs via skriftlig
ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens hemsida. Ansökan
ska ha inkommit till kommunen i god tid innan önskad byggstart.
Till ansökan bifogas:


måttsatt skiss på bryggan



skriftligt granngodkännande från arrendatorer eller servitutsinnehavare som
berörs på måttsatt skiss



översiktlig karta med bryggans läge tydligt markerat



foto över mark- och vattenområde som planeras bebyggas.

För att få bygga ny eller utöka befintlig brygga krävs:


skriftligt godkännande från kommunen



anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen, i de fall vattenverksamhet ska
bedrivas



strandskyddsdispens om platsen omfattas av strandskydd.

När bryggan är byggd:

5.3



bryggägaren ska meddela kommunen att bryggan är färdigbyggd



kommunen mäter in bryggan



arrendeavtal tecknas



bryggägaren skickar in foto över arrendeområdet.
Överlåtelse

Överlåtelse av arrende för mark som ägs av Orust kommun kräver kommunens
skriftliga godkännande. Ansökan om överlåtelse av arrende görs genom skriftlig
ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens hemsida. Det kan
vara vid arvskifte eller annat tillfälle.

10

Riktlinjer för bryggor
6
6.1

Markupplåtelser – arrende och servitut
Allmänt om arrende

Kommunal mark som inte inom den närmsta tiden ska förädlas eller försäljas kan
upplåtas genom nyttjanderätt. Förfrågningar om upplåtelser av kommunens mark ska
vara skriftliga. Inkomna förfrågningar handläggs i turordning efter datum. Mark som
är utlagd som allmän plats i gällande detaljplan får ej privatiseras eller upplåtas för
enskilt ändamål. Orust kommun har enskilt huvudmannaskap och i princip all allmän
platsmark är upplåten till olika gemensamhetsanläggningar. Arrendeavgifterna ska
vara marknadsmässiga. Avgifter för de olika upplåtelserna beslutas i
kommunfullmäktige.
6.2

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är den form av nyttjanderätt som är vanligast vid markupplåtelse
för bryggor i Orust kommun. Arrendetiden för lägenhetsarrende tecknas normalt på 3
år med automatisk förlängning på 3 år för bryggor för privat bruk. Arrendatorn har
inget besittningsskydd - vilket innebär att denne inte har rätt till förlängning om
kommunen säger upp arrendet för upphörande enligt avtalets villkor. Arrendatorn är
då skyldig att erbjuda kommunen att lösa in eventuell anläggning, återställa marken
och lämna arrendestället. Överlåtelse av arrendeavtalet ska godkännas av kommunen
och ett överlåtelseavtal eller ett nytt avtal tecknas. Huvudregeln är att arrendatorn inte
får upplåta arrendestället eller en del av arrendestället i andra hand utan kommunens
skriftliga godkännande.
6.3

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga
eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten. Byggnaden eller byggnaderna
får ej vara av ringa betydelse för verksamheten. Arrendetiden för anläggningsarrende
tecknas normalt på fem år med automatisk förlängning på ett år. Överlåtelse av
arrendeavtalet ska godkännas av kommunen och ett nytt avtal tecknas. Huvudregeln
är att arrendatorn inte får upplåta arrendestället eller en del av arrendestället i andra
hand utan kommunens skriftliga godkännande. Orust kommun avtalar bort det
indirekta besittningsskyddet i samband med tecknande av ett anläggningsarrende.
Anläggningsarrende för brygga kan bli aktuellt om det på arrendestället även finns
byggnad.
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6.4

Servitut

Servitut är en rättighet för en fastighet att använda en del av en annan fastighet. Ett
servitut är knutet till en fastighet och gäller oavsett vem som är fastighetsägare.
Kommunens mark upplåts genom servitut enbart där ändamålet är av väsentlig
betydelse. Ett nytt servitut för brygga på kommunal mark medges endast om
fastigheten inte redan har servitut för detta ändamål. Nya servitut för bryggor upplåts
endast på Käringön i Orust kommun.
7

Borttagande av brygga

När en arrendator frånträder arrendet är arrendatorn skyldig att enligt 8 kap 21 §
jordabalken erbjuda kommunen att inlösa eventuell anläggning på arrendestället.
Ska bryggägaren riva bryggan krävs varken rivningslov eller anmälan om rivning.
Däremot ska kommunen informeras så att marken kan inspekteras efter rivning och
bryggan kan tas bort från registret.
Kommunen har rätt att begära att bryggägaren river brygga där det inte finns
markupplåtelse.
8
8.1

Förvalta riktlinjerna
Säkerställa styrdokument

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem.
8.2

Avvikelser och förslag

Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant
som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag
till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-15

§ 60
KS/2022:104
Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen lämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga
kommunens handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att långsiktigt
värna om allmänhetens tillgång till strandnära mark- och vattenområden har riktlinjer för bryggor
tagits fram. Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av bryggfrågor och förenklar
beslutsprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

§ 84
KS/2022:104
Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga
kommunens handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att långsiktigt
värna om allmänhetens tillgång till strandnära mark- och vattenområden har riktlinjer för bryggor
tagits fram. Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av bryggfrågor och förenklar
beslutsprocessen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-03-15 § 60 att föreslå kommunstyrelsen lämna
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering

1

Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS/2022:267

1(2)

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

Redovisning av obesvarade motioner 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen
anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant
beslut bör dock motiveras tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt
arbetsordningen göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
I februari 2022 fanns det inga motioner som har en handläggningstid som överstiger ett
år. En redovisning över de motioner som är obesvarade per den 20 februari 2022 finns
med som underlag till denna tjänsteskrivelse.
Utredning
Motioner är ett av de viktiga verktyg som de förtroendevalda i kommunfullmäktige har
för att initiera förslag till förändring och utveckling av den kommunala verksamheten.
Motionens funktion är därav viktig för den lokala demokratin.
Med anledning av detta är det självklart betydelsefullt att motionerna utreds så snart som
möjligt, samt att förslagen utreds grundligt av förvaltningen.
Det är därmed positivt att se att förvaltningen håller den givna tidsramen för utredning
av motioner för det gångna året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20

Datum

Diarienummer

2022-02-21

KS/2022:267

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Pia Jakobsson Hansson
Administrativ chef

Emelie Werling Söderroos
Kommunsekreterare

2(2)

Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20
Ärendenr/dnr

Motion

2021:1006

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för Ragnwi Marcelind (KD)
att förebygga trotssyndrom

2022:241

Motion för att ta ett helhetsgrepp på EllösSlätthults industriområde

Förslagsställare

Lars Larsson (C)

Ärendets
startdatum

Ansvarig enhet

2021-08-24

Sektor omsorg i dialog med
sektor utbildning

2022-02-04

Sektor samhällsutveckling

Kommentar

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56
Redovisning av obesvarade motioner 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-16

KS/2022:267

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant beslut bör
dock motiveras tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
I februari 2022 fanns det inga motioner som har en handläggningstid som överstiger ett år. En
redovisning över de motioner som är obesvarade per den 20 februari 2022 finns med som
underlag till denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 80
Redovisning av obesvarade motioner 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-30

KS/2022:267

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen kap 5 § 35 framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom 1 år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige kan då välja att avskriva motionen från vidare handläggning, ett sådant beslut bör
dock motiveras tydligt (2017:725).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska enligt arbetsordningen göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.
I februari 2022 fanns det inga motioner som har en handläggningstid som överstiger ett år. En
redovisning över de motioner som är obesvarade per den 20 februari 2022 finns med som
underlag till denna tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 § 56 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna till kommunfullmäktige besluta att:
Lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Redovisning av obesvarade motioner 2022-02-20
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare

1

Kommunstyrelsens ordförande
Orust kommun

Interpellation MBN
Det har nu gått lite över ett år sedan Ernst & Youngs genomlysning av nämnden och beredningen.
Förändringar har genomförts och under hösten gav den tillförordnade byggchefen informationen att
man hade ändrat arbetssättet och att handläggningstiderna troligen skulle vara nere på under 10 veckor
innan årets slut.
Hur ser det ut i dagsläget, hur många ärenden handläggs per vecka.
Har vi anställt någon ny byggchef, om inte vad beror det på att man inte har gjort det när det gått
ungefär ett år sedan den tidigare lämnade med omedelbar verkan. När började man söka ny byggchef,
hur många sökanden har man fått.
Från årsskiftet har beredningen flyttats till utskottet för samhällsutveckling. Ambitionen var att
samarbetet mellan plan och bygg skulle bli bättre och därmed ett effektivare sätt att arbeta. Har det
märkts några mätbara förbättringar.
Förmodar att denna förändring innebär att de politiskt ansvariga för beredning av bygg och miljöärenden numera är utskottets ledamöter.
Frågan är;
•
•

Finns det någon anledning till varför inte byggnadsnämndens protokoll är fullständiga
Hur bygglovsärenden hanteras har stor inverkan på Företagsrankingen, finns det något som
hindrar att KF vid varje sammanträde får information om hur lång den genomsnittliga
handläggningstiden är och hur många beslut som tagits föregående månad

Orust 2022-03-31

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Ämne: VB: Interpellation KF 2022-04-21
Från: Emelie Werling Söderroos
Till: Emelie Werling Söderroos
Mottaget: 2022-04-08 09:47:52
_______________________________
Från: Börje Pettersson
Skickat: den 8 april 2022 08:22
Till: Samhallsutveckling
Ämne: Fwd: Interpellation KF 2022-04-21
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Börje Pettersson <borje.pettersson@orust.se>
Datum: 8 april 2022 08:09:31 CEST
Till: Elisabeth Martinsson <Elisabeth.Martinsson@orust.se>
Ämne: Interpellation KF 2022-04-21
Interpellation KF
2022-04-21
Ellös skola:s gamla Låg o Mellan stadie byggnad är på gång att byggas om/
rivas för att ge plats åt annan verksamhet.
Låg o Mellan stadiet flyttade för ett par år sedan upp till gamla
högstadie skolans lokaler på berget. Det fanns en kostnadsberäkning och en
plan för den flytten.
Denna plan åsido lades dock från kommunens sida för att man inte hade
pengar till det, sa man.
Rektorn i Ellös skola bestämde sig då för att göra denna flytt på egen
hand, för att optimera lokalanvändningen på Ellös skola och för att samla
ihop skolan med matsal, personal, elever och rektor samt bibliotek i samma
byggnad. För att få en bättre organisation.
Rektorn fick då en del av den peng som var tänkt till ombyggnad av dessa
lokaler. Pengar som fick räcka till det som det räckte till, så att säga.
Varken mer eller mindre.
Rektorn var ju tvungen att prioritera renovering av lokalerna så att
barnen kunde flytta in.
Dock så flyttade de även ifrån sin skolgård som fanns vid den gamla
skolbyggnaden. Så det behövdes även göras en ny skolgård. Detta fick
Rektorn inga extra pengar för, utan det fick inrymmas i den pott som
rektorn fick från kommunen.
Det resulterade i att det inte blev så mycket skolgård för barnen.
Pengarna räckte helt enkelt inte.

Nu är optimeringen av lokalerna gjord, tack vare rektorn, och nu planeras
det annan verksamhet för de gamla lokalerna.
Dvs kommunen sparar pengar när de kan få in annan verksamhet i de gamla
lokaler. Helt tack vare rektorn som gjorde denna flytt på egen hand.
Nu till mina frågor till Ordföranden för lärande
*

Hur tänker kommunen göra så att barnen får en fungerande skolgård?
När får de samma förutsättningar för aktivitet på raster och fritids
som barnen i Svanesund, Henån, Varekils skolor? För de skolorna har
en skolgård med klätterställningar och aktivitets medel för barnen,
något som fattas på Ellös skola. Spelar barnen på Ellös skola boll på
den planen som finns idag vid bussfållorna mellan gamla och ”nya”
skolbyggnaderna och bollen rullar under bussfållorna så åker den hela
vägen ner till Ellös centrum/ kiosk. Personal bekräftar att de hämtar
bollar där varje gång de är vid centrum på Ellös i privata ärenden.

*

Där finns även en baksida på denna skolbyggnad som användes flitigt
när där var högstadie skola. Denna del består av trä trallar i olika
nivåer, där mycket lek kan infrias. Även denna del var med i planen
för ombyggnad när det planerades för en flytt till denna byggnad för
låg o mellan stadie skolan. Där finns jättefina skisser/ ritningar på
hur där skulle sett ut idag. MEN denna del är så dålig och rutten så
att rektorn har valt att stänga av denna del helt för barnen. Pengar
finns inte till att renovera detta heller. När tillsätts det medel
så att barnen i skolan kan använda denna del av skolan?

*

Hur tänker kommunen lösa parkerings frågan på Ellös skola? Det finns
INGA parkerings platser för att lämna/hämta barn på skolan, när den
gamla skolbyggnaden kommer att användas till annan verksamhet. Den
plats som använd till detta idag är den parkering som finns vid gamla
Låg o Mellan stadie byggnaden, som kommer att försvinna för skolan
när denna byggnad ska användas till annan verksamhet. Även parkering
för personalen är ett frågetecken om det räcker till?

Allt detta anser jag måste lösas innan den gamla skolbyggnaden tas i
anspråk till annan verksamhet!

Orust 2022-04-01
Börje Pettersson
Centerpartiet Orust
Skickat från min iPad
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2019 en granskning avseende bygglovsprocessen. De
förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en uppföljning avseende de
rekommendationer som ställdes i granskningen. Bakgrunden till uppföljningen beskrivs
närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse att
bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges
mål. I granskningen besvaras följande frågeställningar:
 Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen är

ändamålsenlig utifrån tidigare identifierade brister?
o Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de brister som identifierats i tidigare
granskning?
o Hur har åtgärderna implementerats i verksamheten?
o Har åtgärderna gett önskad effekt på bygglovsverksamheten?
1.3. Avgränsning
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. Inom ramen för granskningen
kartläggs även arbetet med identifierade utvecklingsområden i den genomlysning som gjordes
av bygglovsprocessen under 2020. Kring detta lämnas inga bedömningar.
1.4. Ansvarig nämnd
I miljö- och byggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden är kommunens
myndighetsnämnd för byggnadsfrågor och fullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendet. Det har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt Planoch bygglagen samt de övriga uppgifter, som enligt annan lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom byggväsendet. Nämnden beslutar enligt miljöbalken om dispens
samt utövar tillsyn över strandskyddsbestämmelserna.
Vidare framgår att miljö- och byggnadsnämnden inom sitt område ska tillse att verksamheterna
bedrivs i enlighet med de mål, inriktning, och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
lagar och föreskrifter, som reglerar verksamheterna.
1.5. Metod
Uppföljningen har genomförts genom intervjuer samt dokumentstudier. Källförteckning
framgår av bilaga 2.
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2. Utgångspunkter för uppföljande granskning av
bygglovsprocessen
2.1. Granskning avseende bygglovsprocessen 2019
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomförde EY en granskning
av bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens
bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges
mål samt hur nämnden säkerställer likvärdig bedömning i bygglovsärenden.
Granskningen visade att nämnden delvis säkerställt att bygglovsprocessen var utformad för
att säkerställa likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden. Vi noterade att stödet
i handläggningen i form av mallar och stöddokument samt kvalitetssäkring kunde utvecklas.
Vidare noterade vi att informationen till allmänheten och sökande kunde förbättras.
Av granskningen framgick att nämnden inte säkerställt att plan- och bygglagens krav rörande
bygglovsprocessen och dess handläggningstider uppfylldes. Granskningen visade att
nämnden hade svårt att handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den
lagstadgade handläggningstiden. Genomfört stickprovsgranskning visade att nämnden inte
hade säkerställt efterlevnad av föreskrifter i PBL samt att handläggningen inte utfördes
enhetligt och konsekvent.
Granskningen visade att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning av
bygglovsprocessen. Nämnden följde upp verksamheten tertialvist. Dessutom genomfördes
viss uppföljning inom ramen för internkontrollarbetet. Det saknades tydlig systematik och
dokumentation avseende uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått såsom ingående
och utgående balanser gällande ärenden.
Slutligen visade granskningen att nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig
kompetensförsörjning. Granskningen visade att personalomsättning och en hög
arbetsbelastning samtidigt som rekryteringsläget var svårt innebär utmaningar för enheten. Av
granskningen framgick att det fanns flera mål för arbetet med kompetensförsörjning. Det
saknades dock dokumenterade strategier för hur kompetensförsörjningen skulle säkerställas.
Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderades miljö- och
byggnadsnämnden att:








Tillse att delegationsordning är tydlig och aktuell utifrån nuvarande organisation
Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen
Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten
Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
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2.2. Genomlysning av bygglovsenheten 2020
Under verksamhetsåret 2020 genomfördes en genomlysning av bygglovsenheten på uppdrag
av kommundirektören. Syftet med genomlysningen var identifiera förbättringsområden för
ledning och styrning, organisering, processer och arbetssätt. Genomlysningen identifierade
flera utvecklingsområden kopplade till flaskhalsar inom bygglovsprocessen, ledning och
styrning av verksamheten och förtroende mellan nämnd och förvaltningen samt avsaknad av
information och service till medborgare.
Genomlysningen visade att nämnd och förvaltning saknade samsyn kring vilken service som
byggenheten skulle tillhandahålla. Det fanns ett missnöje med dåvarande service som utgjorde
risk för att kommunen fortsatt får låga resultat i olika servicemätningar. Sökande upplever
byggenheten som otillgänglig
Vidare visade genomlysningen att arbetsbelastningen på byggenheten var hög och
ärendebalansen hade ökat. Vid höga ärendebalanser finns risk att servicen nedprioriteras till
förmån för att kunna hantera den höga ärendebalansen. Minskad tillgänglighet och service kan
resultera i att ärendebalansen ökar än mer. Detta på grund av att inkomna ansökningar
innehåller fel och brister som skulle kunna undvikas om sökanden fått stöd med sin ansökan.
Situationen försvårades av att ärendehanteringssystemet inte var effektivt. Det innebar att
handläggarna delvis tvingades prioritera administrativa moment istället för kvalitativt stöd och
service till sökanden.
Sammantaget visade genomlysningen att det fanns utvecklingsområden avseende service till
medborgare, samarbete mellan nämnd och förvaltning samt brister vad gäller nämndens och
byggenhetens styrning och ledning. Det fanns även ett ömsesidig bristande förtroende mellan
nämnden och byggenheten. Roller och ansvar var inte tydliga, likaså saknades en gemensam
bild av vilken servicenivå byggenheten ska erbjuda till sökanden. Bygglovsansökningar
hanterades i ineffektiva verktyg och med arbetssätt som skapade flaskhalsar. Slutsatsen var
att detta skapa del höga ärendebalanser samt en omfattande frustration och otrygghet kring
bygglovshanteringen. Det fanns behov av att skapa samsyn kring myndighetsutövningen och
dess utgångspunkter i form av lagstiftning, översikts- och detaljplaner och andra styrande
dokument.

2.3. Uppföljning av Miljö- och byggnadsnämndens vidtagna åtgärder utifrån
respektive rekommendation
2.3.1. Rekommendation: Tillse att delegationsordning är tydlig och aktuell utifrån
nuvarande organisation
Iakttagelser vid tidigare granskning
I granskningen som genomfördes 2019 framkom att handläggare upplevde
delegationsordningen som väl förankrad men inte helt tydlig och ändamålsenlig då den var
inaktuell. Delegationsordningen var uppbyggd i ett gammalt system där den kopplades till en
arbetsbeskrivning för enskilda handläggare som inte längre användes vilket försämrade
användarvänligheten. Vidare var delegationsordningen otydlig avseende hänvisningar till
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lagrum som ska utgöra grund för beslut. Hänvisningar till lagrum återfanns på flera olika ställen
i delegationsordningen. Det saknades systematik avseende var lagrum återfanns i
delegationsordningen.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning har reviderats under 2020 och 2021 med
senaste revideringen i december 2021. Vid senaste revideringen utökade nämnden
handläggarnas delegation avseendebeslut om bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändring
av bostäder enligt 9 kap. 31 § PBL. Genomförda intervjuer visar att delegationsordningen
fortsatt är väl förankrad i verksamheten samt är aktuell och har tydliga hänvisningar till lagrum.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.
2.3.2. Rekommendation: Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen,
till exempel genom egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och
delegationsbeslut
Iakttagelser vid tidigare granskning
I granskningen som genomfördes 2019 visade att kvalitetssäkring av handläggning skedde
delvis genom att handläggarna vid behov bad varandra om genomläsning av beslut. Ärenden
diskuteras också vid de veckovisa byggmötena för att säkerställa likställighet och
rättssäkerhet. Nämnden hade som rutin att vid varje sammanträde välja ut cirka fem
delegationsärenden att diskutera. Syftet med urvalet av ärenden var framförallt utbildning av
nämndens ledamöter men även till viss del en kontroll av beslut. Det gjordes i övrigt ingen
systematisk kvalitetssäkring i form av egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid uppföljande granskning framgår av intervju att enheten fortsatt arbetar med kollegial
granskning där syftet är att se eventuella språkliga fel och felaktiga hänvisningar till
lagparagrafer. Resurser och kompetens saknas för att vidare sätta sig in i varandras ärenden
för kvalitetssäkring. Vidare framgår att enhetschef läser beslut för att kontrollera att de är enkla
att förstå men kvalitetssäkrar inte att beslutet är i enlighet med plan- och bygglagen. Det finns
ingen rutin avseende kollegial granskning eller enhetschefens kvalitetssäkring.
Nämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation. Nämnden väljer fortsatt
ut fem ärenden som diskuteras men nu görs även stickprov. Stickprovet utgår från en
checklista där nämndens ledamöter kontrollerar följande:






Ärendebekräftelse
Mottagningsbevis
Beslutsmotivering
Överklagandehänvisning
Delegation

Vi har tagit del av tre genomförda stickprov på 15 ärenden genomförda under 2021 från
nämndens sammanträde i mars, september och december. Av stickproven framgår att:
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4 av 15 ärenden saknar ärendebekräftelse
11 av 15 ärenden saknar mottagningsbevis
 Samtliga ärenden har beslutsmotivering
 1 av 15 ärenden saknar överklagandehänvisning
 Samtliga ärenden är beslutade i enlighet med delegationsordningen


Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Miljö- och
byggnadsnämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation. Granskningen
visar dock att det saknas dokumenterade rutiner för systematisk kvalitetssäkring i form av
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden.
2.3.3. Rekommendation: Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid granskningen 2019 framkom i stickprovsgranskning att nämnden inte har säkerställt
efterlevnad av föreskrifter i PBL samt att handläggningen inte görs enhetligt och konsekvent.
Av granskningen framkom att nämnden inte har säkerställt att tillräcklig information ges till
sökanden genom ärendebekräftelse, mottagningsbevis, information om ändrad löptid för
tidsfrist i aktuella ärenden samt överklaganhänvisning. Det fanns flera mallar som stöd vid
handläggning av bygglov samt rutinbeskrivningar för diarieföring av handlingar i ärendets olika
faser. Det framkom att det saknades flera rutiner och mallar för hela bygglovsprocessen.
Granskningen visade även att nämnden i flera ärenden avvikit från de beslut som förvaltningen
förslagit i tjänsteskrivelse. Enligt handläggare skapade detta vissa problem kopplade till
rättssäkerhet. Det upplevdes i förekommande fall saknas stöd i PBL för nämndens ändringar.
Av granskningen 2019 framkom att nämnden genomsnittliga handläggningstider var 16 veckor
samtidigt som den lagstadgade handläggningstiden är 10 veckor.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer av nämndens stickprovsgranskning av
delegationsbeslut, som redovisas ovan, att det fortfarande saknas ärendebekräftelse,
mottagningsbevis och överklagandehänvisning i flera bygglovsärenden. Vidare framkommer
att nämnden och förvaltningen upplever ett bättre samarbete och förtroende mellan sig samt
att dialogen är välfungerade.
Vid nämnden uppföljning av ”årsprognos tertial 2” 2021 framgår att prognosen snittiden för
handläggning av kompletta ärenden är 10 veckor. Det framgår dock att den totala tiden från
inkommen ansökan är 20 veckor på grund av eftersläpande bygglovsskuld.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Miljö- och
byggnadsnämnden gör regelmässiga stickprov av beslut fattade på delegation vid nämndens
sammanträde. Av stickprovskontrollerna framgår att det fortsatt finns vissa avvikelser i
förhållande till kraven i PBL. Granskningen visar även att nämnden har svårigheter att
handlägga samtliga bygglovsärenden inom ramen för den lagstadgade handläggningstiden
men vi noterar att snittiden för handläggning av kompletta ärenden prognostiseras till 10 veckor
vilket är lägre än under 2019.
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2.3.4. Rekommendation: Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid granskningen 2019 framkom att ett arbete med processkartläggning av bygglovsprocessen
samt att utveckla mallar och rutiner pågick under 2019. Vidare framkom att enheten hade flera
mallar för stöd vid handläggning av bygglov, exempelvis mallar för tjänsteskrivelser och
beslutsfraser. Vidare fanns rutinbeskrivningar för diarieföring av handlingar i ärendets olika
faser såsom anmälan, beslut och överklagande. Det framgick inte av dokumentationen om
nämnden har mallar för föreläggande om komplettering eller rutiner för kommunikation till
allmänheten. Överlag framgick inte huruvida nämnden har rutiner som beskriver arbetssättet i
verksamheten utöver diarieföring. I granskningen framkom att de rutiner som fanns inte
användes av handläggarna i det dagliga arbetet.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Av intervjuer vid den uppföljande granskningen framkommer att processkartläggningen inte
har genomförts men att den ska påbörjas 2022. Vidare framkommer att medarbetare arbetar
med att ta fram interna rutiner för handläggning av bygglov och förhandsbesked. Arbetet har
resulterat i flera olika rutindokument. Det framkommer att rutinerna inte är heltäckande eller
kvalitetssäkrade. Avsikten är att sammanställa rutinerna till ett rutindokument som ska fungera
som stöd för handläggarna. Enligt uppgift används rutiner av handläggarna, framförallt vid
introduktion av nya medarbetare. Bygglovsprocessen inom enheten följer samma arbetssätt
som vid granskningen 2019. Det finns inget beslut på att heltäckande rutiner ska tas fram för
att säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen.
Bygglovsansökningar hanteras fortsatt i ärendehanteringssystemet benämnt ”Lex”. Systemet
är inte anpassat till bygglovshantering och anses vara administrativt omständligt. Det saknas
tekniska kopplingar till andra system som är nödvändiga för handläggningen och därutöver
görs omfattande så kallad manuell och tidskrävande handpåläggning. Att förelägga om
komplettering i ärenden är ett tidskrävande arbete som görs manuellt och utan stöd av digitala
verktyg/systemstöd. Efter genomlysningen 2020 genomförde byggenheten en mindre
omvärldsanalys för byte till ett ärendehanteringssystem anpassat för bygglovsprocessen.
Enheten beslutade att inte byta ärendehanteringssystem och istället utveckla Lex. Av intervjuer
framkommer att enheten har planer på att införa ett nytt ärendehanteringssystem men att detta
är en lång process. Vi noterar att det nuvarande ärendehanteringssystemet skapar
tidskrävande arbetssätt i handläggningen samt ger begränsade möjligheter att följa
ärendebalans handläggningstider och antal ärenden. Denna uppföljning kräver manuell
räkning.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis är omhändertagen. Granskningen visar att
enheten har tagit fram rutiner för stöd i vissa delar av bygglovsprocessen. Dock noterar vi att
processkartläggningen av bygglovsprocessen fortsatt inte genomförts. Nämnden har även
fortsatt ett ärendehanteringssystem som skapar tidskrävande arbetssätt samt med
begränsade möjligheter till uppföljning av nyckeltal som är centrala för styrningen av
bygglovsprocessen.
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2.3.5. Rekommendation: Utveckla informationen som ges till allmänheten via
exempelvis kommunens hemsida avseende bygglov och bygglovsprocessen
Iakttagelser vid tidigare granskning
Vid 2019 års granskning samt genomlysningen 2020 framkom att det fanns ett behov av att
utveckla dialogen med sökanden och allmänheten för att förenkla handläggningen av bygglov.
De intervjuade påpekade att hemsidan behövde bli tydligare för att öka tillgänglig information
till allmänheten. Dessutom uppgavs att tydligare information behövde ges till sökanden under
handläggningen. Nämndpresidiet uppgav att en digitaliserad bygglovsprocess kan förbättra
informationen till sökanden samt förbättra bygglovsprocessen och öka följsamheten till
lagstiftning.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen uppges i intervjuer att behovet av att utveckla informationen
till allmänheten kvarstår. Arbetet med att utveckla informationen påbörjades under hösten
2021 men har avstannat på grund av kommunens pågående omarbetning av hemsidan.
Handläggarna menar att det med mer information blir enklare för den sökande att inkomma
med en komplett ansökan.
Nya telefontider och arbetssätt har implementerats inom enheten där en handläggare per dag
ansvarar för telefontider på ett rullande schema. Telefontiderna har resulterat i ökad
tillgänglighet. Däremot beskrivs det finnas utmaningar för handläggarna att hinna med
handläggning och samtidigt hantera telefontiderna, särskilt vid sjukfrånvaro. Av intervjuer
framkommer att det nya arbetssättet med telefontider ska följas upp och utvärderas.
Bygglovshandläggarna anser att det nya arbetssättet med telefontider skapat längre
handläggningstider och sämre tillgänglighet.
Kommunen saknar fortsatt e-tjänster eller andra självserviceverktyg som möjliggör för den
sökande att själv hantera sitt ärende så långt det är möjligt. Trots arbete med uppdatering av
information på hemsidan samt ökad telefontid framkommer i intervju att i princip samtliga
ansökningar behöver kompletteras.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Granskningen visar att
Miljö- och byggnadsnämnden har infört telefontider för att förbättra informationen till sökande.
Vi noterar dock att behovet av att utveckla informationen till allmänheten kvarstår.
2.3.6. Rekommendation: Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala
nyckeltal och kvalitetsmått för verksamheten
Iakttagelser vid tidigare granskning
Av granskningen 2019 framkom att nämnden följde upp handläggningstider inom ramen för
internkontrollplan 2019. Därtill följde nämnden upp överklagade ärenden, ekonomi,
ärendebalans samt status på pågående rekryteringar. Uppföljningen framgick dock inte av
protokoll utan rapporterades muntligen under ärendepunkten information om byggenhetens
verksamhet. Uppföljningen av ärendebalansen dokumenterades inte då det uppgavs vara
resurskrävande att grundligt följa upp ärendebalansen då systemet kräver manuell räkning.
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Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer att nämnden tertialvis följer upp indikatorer
kopplade till nämndens mål per april, augusti och helår. Avseende byggenheten följer
nämnden upp handläggningstiden från när ett ärende är komplett, bemötande, antal rätt vid
överprövningar och självfinansiering genom intäkter byggtaxa. Det saknas dokumenterad
uppföljning av ärendemängd och ärendebalans. De framgår dock av intervju att nämnden får
muntlig information om ärendemängd och ärendebalans vid sammanträden. Av intervju
framkommer även att nämnden följer upp samtliga överklagade ärenden. Uppföljningen
framgår dock inte av protokoll.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen har delvis omhändertagits. Nämnden följer upp ett
antal nyckeltal i nämndens tretrialuppföljningar. Granskningen visar att det fortsatt saknas
tydlig systematik och dokumentation avseende uppföljning av centrala nyckeltal och
kvalitetsmått såsom ingående och utgående balanser gällande ärenden.
2.3.7. Rekommendation: Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att
säkerställa kompetensförsörjning både på kort och lång sikt
Iakttagelser vid tidigare granskning
Av granskningen 2019 framkom en ansträngd arbetssituation inom bygglovsenheten.
Personalomsättning och en hög arbetsbelastning samtidigt som rekryteringsläget var svårt
innebar utmaningar för enheten. Bygglovshandläggare hade till följd av tidsbrist svårt att delta
i kompetensutvecklande insatser. Av granskningen framkom att det fanns flera mål för arbetet
med kompetensförsörjning. Det saknades dock dokumenterade strategier för hur
kompetensförsörjningen skulle säkerställas.
Iakttagelser vid uppföljande granskning
Vid den uppföljande granskningen framkommer att kompetensförsörjning fortsatt är en
utmaning för enheten. Under 2021 slutade fyra bygglovshandläggare. Enheten har dock
rekryterat nya handläggare och utökat antalet handläggare från fem till sju för att hantera
ärendemängden. Vid granskningens genomförande har en bygglovshandläggare längre än ett
års erfarenhet och handläggning av bygglovsärenden. Bygglovsenheten har även haft hög
chefsomsättning och har vid tid för granskningen en tillförordnad chef. Enheten har fortsatt inte
någon
kompetensförsörjningsplan
eller
dokumenterade
strategier
för
hur
kompetensförsörjningen ska säkerställas.
För att stödja handläggarna har enheten har upphandlat en konsult som ska stöda i komplexa
och svåra ärenden. Därtill har medarbetare tagit fram en rutin för introduktion av nya
medarbetare. Av rutinen framgår ansvarsfördelningen mellan enhetschef och medarbetare,
vilket tidigare har upplevts som otydligt.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Granskningen visar att
kompetensförsörjning fortsatt är en utmaning. Bygglovsenheten har haft hög personal- och
chefsomsättning. Handläggarna har i de flesta fall relativt kort erfarenhet som
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bygglovshandläggare. Därtill saknas fortsatt dokumenterad strategi avseende
kompetensförsörjning. Vi ser risk att det saknas en tillräcklig kompetensförsörjning för att
säkerställa rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Vi ser dock positivt på att enheten har
rekryterat nya handläggare och utökat antalet handläggare från fem till sju för att hantera
ärendemängden
2.4. Övriga iakttagelser som framkommit under den uppföljande granskningen
Av 8 kap. 9-10 §§ kommunallagen framgår att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin
webbplats. Anslagstavlan ska bland annat innehålla tillkännagivanden av justerade protokoll
samt justerade protokoll i den utsträckning kommunen bestämmer och det inte strider mot lag
eller annan författning. Vid granskning av nämnden protokoll framkommer att nämnden inte
redovisar samtliga beslutsärenden i protokoll som läggs upp på kommunens hemsida. I
protokoll hänvisar nämnden till att ytterligare beslut har fattats under nämndsammanträdet
utan hänvisning till varför beslutet inte redovisas. Detta försvårar för medborgare att läsa vad
som har beslutats och att förstå varför. Det finns även risk för att beslut som fattas av nämnden
inte tillkännages på kommunens anslagstavla och därmed inte vinner laga kraft.
Vidare framgår av protokollgranskning att det inte framgår redovisning av delegeringsbeslut. I
protokoll som vi begärt ut från nämnden framgår endast vilken typ av beslut som fattats på
delegation utifrån nämndens delegeringsordning. Det går inte att utläsa vilka delegeringsbeslut
som har anmälts till nämndens sammanträde. För att ett delegeringsbeslut ska vinna laga kraft
krävs att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten
ska redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del
av besluten. Redovisning av anmälda delegationsbeslut bör ske med hänsyn till överklagan av
beslut, det vill säga att det ska vara möjligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut
som avrapporterats vid ett visst sammanträde. Redovisningen bör således vara utformad så
att den intresserade med hjälp av ärendemening, diarienummer, löpnummer eller annat kan
ta reda på beslutet. Det finns även risk för att beslut som fattas av på delegation av nämnden
inte tillkännages på kommunens anslagstavla och därmed inte vinner laga kraft.
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3. Sammanfattande bedömning
Granskningen syfte har varit att bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse
att bygglovsprocess är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, regler och
fullmäktiges mål. Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till delvis vidtagit tillräckliga
åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen är ändamålsenlig. Granskningen visar att flertalet
utvecklingsarbeten pågår för att förbättra informationen till sökande, skapa tydliga
rutindokument för bygglovsprocessen, aktuell och tydlig delegationsordning samt arbeta för
kortade handläggningstider. Vi ser dock fortsatta utvecklingsområden avseende
kvalitetssäkring av beslut, säkerställa efterlevnad av PBL, uppföljning av centrala nyckeltal och
kvalitetsmått samt säkerställa kompetensförsörjningen. Av de sju rekommendationer som
lämnades i granskningen 2019 kvarstår sex rekommendationer. Därtill lämnas ytterligare en
rekommendation kopplat till nämndens protokoll.
Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller utvecklingsområden:







Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut
Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller kraven i PBL
Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida
avseende bygglov och bygglovsprocessen
Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen
Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för
verksamheten
Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt

Utifrån övriga iakttagelser i granskningen lämnas följande rekommendation:


Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med kommunallagen

Göteborg den 24 februari 2022

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Christoffer Henriksson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen
Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
nämnden inom dessa områden. Inom ramen för ansvaret bedriver nämnden
myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.
Kommunrevisionen genomförde 2019 en fördjupad granskning avseende bygglovsprocessen.
I granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden. Med anledning av detta lämnade
revisionen ett antal rekommendationer till nämnden. Vidare framkom av granskningen att ett
arbete initierats redan 2019 för att stärka bygglovsprocessen.
Under verksamhetsåret 2020 genomfördes en genomlysning av bygglovsenheten på uppdrag
av kommundirektören. Genomlysningen visade att det fanns ett omfattande missnöje,
samarbetsproblem och brister vad gäller nämndens och byggenhetens styrning och ledning
samt att det fanns ett ömsesidigt bristande förtroende mellan nämnd och enhet. Vidare visade
genomlysningen att roller och ansvar inte är tydliga, likaså saknas en gemensam bild av vilken
servicenivå som enheten ska erbjuda sökanden. Därtill identifierades att hanteringen av
bygglovsansökningar görs i ineffektiva verktyg och med arbetssätt som skapar flaskhalsar.
Under början av 2021 genomförde kommunrevisionen ytterligare en granskningsinsats
avseende bygglovsverksamheten. I granskningen framkom att det alltjämt fanns brister
avseende bygglovshandläggningen men att ett åtgärdsarbete hade påbörjats.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovan bedömt det som väsentligt att granska hur miljöoch byggnadsnämnden fortsatt arbetet med att åtgärda tidigare identifierade brister. I God
revisionssed i kommunal verksamhet framgår de grunder som revisorerna använder när de
bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna
granskning är bland annat risken för otillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt
risken för förtroendeskada och obehörigt beslutsfattande.
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuer


Intervju med enhetschef och kommundirektör 2022-01-12



Gruppintervju med bygglovshandläggare 2022-01-12



Intervju med miljö- och byggnadsnämndens presidium 2022-01-13

Dokumentförteckning


Delegeringsordning, 2021-12-08



Miljö- och byggnadsnämndens reglemente



Nämndens protokoll 2021



Uppföljning av internkontrollplan 2021



Uppföljning av årsprognos tertial 1



Uppföljning av årsprognos tertial 2



Verksamhetsberättelse 2020
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Bilaga 3. Revisionskriterier
Kommunallagen
I kommunallagens 5 kap. 65-67, 69 §§ och 8 kap. 12 § ställs de juridiska kraven på protokollen.
Reglerna ska tillämpas på både kommunfullmäktige, nämnder och styrelse (NKL 6 kap 35 §).
Vid sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska redovisa vilka
ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.
Enligt 67 § ska protokollet för varje ärende redovisa:
1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
3. genomförda omröstningar och resultaten av dem,
4. vilka beslut som har fattats,
5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, och
6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.
Ett protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Senast andra dagen efter
det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av
tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har
tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens
utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket. Ordförandes ansvar innefattar också skyldighet att se
till att justeringen och det ställe där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan.
De juridiska kraven på protokollet är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör innehålla
den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän behöver för att förstå vad
ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig del i kommunens historieskrivning
varför väl formulerade protokoll med en informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt.
I syfte att underlätta läsning av digitala protokoll är det lämpligt att i början av protokollet ha en
ärendelista som åskådliggör vilka ärenden som varit föremål för behandling. Vid hänvisningar
till bilagor bör dessa dateras för att säkerhetsställa att rätt version kan kopplas till paragrafen.
I de fall det hänvisas till bilagor bör dessa i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så
att läsaren direkt kan få en uppfattning om innehållet i dessa.
I förvaltningslagen 7 § anges att myndigheter skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och
även på andra sätt skall myndigheter underlätta för den enskilde att ha med den att göra. 20
§ anger att ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har
bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock
utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är
uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning,
tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga
eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,
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4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och
det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande. Har skälen
utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom
om dem i efterhand.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Sammanträdesdatum 2022-03-23
Tid: 15:00-15:30
Plats: Rodret
Beslutande
Annika Andersson (L), mötets ordförande
Monica Norin Gillenius (L), ersätter Claes Olsson (S)
Anders Tenghede (V), ersätter Lars-Erik Anderström (M)
Anders Wingård (FO)
Ersättare
Inga ej tjänstgörande ersättare närvarande
Övriga närvarande
Elin Sige, handläggare, §§ 8-14
Annelie Wallin, handläggare, §§ 8-14
Sekreterare Camilla Holmgren
Justeringsdag: 2022-03-23
Justerare: Anders Wingård (FO)

Camilla Holmgren
sekreterare

Annika Andersson (L)
ordförande

Anders Wingård (FO)
justerare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Tillkännagivande om justerat protokoll
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens
digitala anslagstavla.
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
Justeringsdatum: 2022-03-23
Paragrafer: 8-14
Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-23
Datum då anslaget tas ner: 2022-04-14
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten

Camilla Holmgren
Sekreterare
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

§8

Fastställande av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§9

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Ärendenr 8668/Dnr 114

Begäran om entledigande av förvaltare (Akt nr 8668)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 10

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Ärendenr 8894/Dnr 79

Begäran om samtycke till nyttjanderätt: avtal avseende temporär
upplåtelse av mark för byggväg (Akt nr 8894)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 11

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Ärendenr 9487/Dnr 8, Ärendenr 9488/Dnr 8

Begäran om samtycke till avstående från arv bestående av skulder (Akt
9487, 9488)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 12

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Ärendenr 9441/Dnr 42

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning i dödsbo (Akt nr 9441)
Sekretess
_______________________
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

§ 13

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

Dnr ÖFN 2021/2

Uppföljning Intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2021
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den
interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i
kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fastställda mål uppnås, att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att tillämpliga lagar,
föreskrifter, riktlinjer efterlevs.
Internkontrollplanen innehåller tre identifierade riskområden med plan för uppföljning.
Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för att mäta förekomsten av
den beskriva risken och åtgärder vidtas för att undvika att risken blir verklighet.
En helårsuppföljning är nu gjord och presenteras för överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-03
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021 daterad 2022-03-03

Beslutet skickas till:
Lilla Edet kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Stenungsunds kommun

8

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-23

§ 14

Information från verksamheten
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
•

Information från verksamheten
Länsstyrelsen kommer på den årliga inspektionen 20 april.

•

Uppföljning verksamhetsmål
Det återstår 3 redovisningar för 2020 som inte är färdiggranskade ännu.
I två av dem pågår kommunicering för anmärkning och det tredje är ett mycket
komplext ärende där huvudmannen är avliden och har haft företag.
541 årsräkningar ska inkomma för 2021 och 487 har inkommit.
76 av dessa är granskade.
Tre ställföreträdare har 10 uppdrag och en har 11 uppdrag (varav endast 4 med
redovisningsskyldighet)
Årliga kontrollerna av ställföreträdare har inte påbörjats ännu.

•

Aktuella domar - inga domar att redovisa
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Helena Maxon

Bilaga – Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021
Begreppsförklaring
Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet.
Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för
riskområden.

Riskgrad (sannolikhet)

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid.
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år.
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom
Väsentlighetsgrad (konsekvens)
fem år.
1
2
3
4
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom
12 månader.
1
1
2
3
4
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar
rangordnas enligt följande skala:
2
2
4
6
8
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer
inte att lida någon rättsförlust pga detta.
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte
3
3
6
9
12
huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider
rättsförlust.
3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka
4
4
8
12
16
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av
rättsförlust.
4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig
kostnad för kommun/skattebetalare.
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer
Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Utfall - resultat av granskning
Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken

Bilaga
2022-03-03

Dnr ÖFN 2021/2

Riskområde
Risk och
väsentlighet
Risk att det finns
handlingar
arkiverade som
borde gallrats

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Utfall

Åtgärder

Ny
dokumenthanteringsplan
med tillhörande
plock/gallringslista.
Rutiner framtagna för
hur gallring ska göras
vid avslut av ärenden

Risk att
sekretessklassade
uppgifter eller
känsliga
personuppgifter
röjs/lämnas ut

Finns rutin om att
känsliga
personuppgifter inte får
sändas via e-post.

Stickprov av 20 sända
e-postmeddelande för
att se om de innehåller
känsliga uppgifter.

Tjänsteskrivelser som
innehåller
sekretessuppgifter
trycks på rosa papper till
de förtroendevalda.

Kontroll på två
sammanträden om alla
rosa handlingar
återlämnats.

Uppföljning 20 juli
2021
I femton av akterna
har gallring ej
påbörjats.
I tre av akterna har
gallring gjorts men ej
helt korrekt
I två av akterna har
gallring skett helt
enligt
dokumenthanteringsplanen
Uppföljning 20 juli
2021;
20 sända e-post svar
på inkomna frågor till
överförmyndarmailen
har kontrollerats.
18 av dessa innehöll
inga sekretess eller
känsliga uppgifter
2 st vidarebefordrade
till handläggare där
person nr fanns med.

Ytterligare information
och utbildning till
arkivredogörare och
övriga medarbetare.

Riskvärde
Risk: 4
Väsentlighet: 3
Totalt: 12
Ansvarig:
Administrativ
chef

Stickprov av 20
arkiverade akter som
är äldre än 3 år för att
se om
dokumenthanteringsplanen följs.

Riskvärde
Risk: 3
Väsentlighet: 2
Totalt: 6
Ansvarig:
Administrativ
chef

Kontroll på ett
ordinarie sammanträde
och ett
extrasammanträde
under hösten 2021.
Vid extrasammanträdet är
samtliga rosa
inlämnade. Vid
ordinarie är 6 av 8 rosa
inlämnade och två av
dessa lämnades i
efterhand, vid
nästkommande möte.

Förtydligande av
plocklistan.
Riskområdet bör vara
med även
nästkommande år.
Ytterligare
utbildningsinsatser för
att uppmärksamma på
att
även internt
vidarebefordrade epost inte får innehålla
känsliga uppgifter.

Ytterligare
informationsinsats till
de förtroendevalda.
Från och med
sammanträde i mars
2022 kommer det att
bockas av vilka som
har återlämnat.
Återkoppling till de
som inte lämnar in
med information om
att det ska inlämnas
vid nästa
sammanträde.
Fortsätta som tidigare
med att inte sända ut
rosa handlingar till de
som anmält förhinder.

Bilaga
2022-03-03
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Riskområde
Risk och
väsentlighet

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Utfall

Åtgärder

Risk att
personuppgifter
inte behandlas i
enlighet med
dataskyddsföror
dningen (GDPR)

Överförmyndarnämnden
är ytterst ansvariga för
hur personuppgifter
behandlas
Enligt
dataskyddsförordningen
(EU 2016/679) ska en
personuppgiftsansvarig
tillhandahålla den
registrerade viss
information om
personuppgiftsbehandlin
gar som sker under
dennes ansvar.
Idag hanterar
verksamheten flertalet
personuppgifter och har
ett arbetssätt för att följa
lagstiftningen

Stickprovskontroll av 5
(motsvarar drygt 10 %
av blanketterna)
blanketter med
personuppgifter.
Framgår det på
blanketten var
personen kan finna
information om:
 Ändamål med
behandlingen
 Rättslig grund för
behandlingen
 Vilka
personuppgifter
som behandlas
 De registrerades
rättigheter
 Information om
hur man klagar till
tillsynsmyndighet

Kontrollerat tre etjänster, uttag spärrat
konto, begäran om
entledigande samt
intresseanmälan.
Samtliga dessa har
information kring hur
personuppgifter
behandlas och orsak
till att de behandlas.

Uppdatera blanketter
som är utskrivbara så
att det står information
på blanketten kring
personuppgiftsbehandling, alternativt
på en bilaga som
skrivs ut automatiskt.
Åtgärden ska
genomföras under
2022.

Riskvärde
Risk: 2
Väsentlighet: 3
Totalt: 6
Ansvarig:
Administrativ
chef

Kontroll av två
utskrivbara blanketter,
en för jämkning av
ställföreträdarskap och
en för ansökan om
uttag från spärrat
konto (gällande
omyndig). På dessa
blanketter saknades
det information kring
personuppgiftsbehandling. Finns
endast på hemsidan, ej
på blanketterna.

