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

Uppföljning med årsprognos april 2021 för Orust kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna rapporterna uppföljning med årsprognos april 2021 för
kommunstyrelsens sektorer samt politisk verksamhet.
2. Med anledning av det beräknade underskottet på 5 miljoner kronor för sektor
miljö och bygg, ge miljö och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
nästa delårsrapport återkomma med en redovisning över vidtagna åtgärder och
vilken effekt dessa fått och beräknas få under året.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna uppföljning med årsprognos april 2021 för Orust kommun.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med april var för kommunen som helhet positivt och uppgick
till 15,7 miljoner kronor. Det var 20,6 miljoner kronor bättre än föregående år och 29,9
miljoner kronor bättre än budgeterat resultat till och med april. Skillnaderna mellan åren
beror på den försämrade skatteunderlagsprognosen som togs fram våren 2020 i
inledningen av pandemin. Budgetavvikelsen för perioden beror på att skatteintäkter och
bidrag ligger 10,5 miljoner kronor högre än budgeten för perioden. Sedan budgeten togs
fram i höstas har skatteunderlagsprognosen förbättrats avsevärt. Regeringens
pandemirelaterade åtgärder har gjort att inkomsterna beräknas bli högre än tidigare
bedömning och utvecklingen av sysselsättningen minskade inte i den omfattning som
man befarade.
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om 37,5 miljoner kronor. Det är 19
miljoner kronor högre än budgeterat resultat men 6,1 miljoner kronor sämre än
prognosen i februari. Skillnaden jämfört med februariprognosen förklaras främst av
försämrad prognos för sektor miljö och bygg samt högre kostnader för
pensionsavsättning i form av en engångseffekt av beslutet att höja livslängdsantagandet
för män i pensionsberäkningen.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att
bli 22 miljoner kronor högre än budgeten. Som nämndes ovan ser den ekonomiska
tillväxten ut att återhämta sig snabbare än i tidigare bedömningar. Sektorerna redovisar
sammantaget en negativ helårsprognos på -3 miljoner kronor.
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Nettoinvesteringarna uppgick till 30,8 miljoner kronor till och med sista april. Årets
budgeterade investeringar uppgår till 137 miljoner kronor och helårsprognosen bedöms
till 117,6 miljoner kronor. De största projekten är fortsatt arbete på VA-länk VästBroledningen för 14,9 miljoner kronor och ombyggnationen av Ellös
avloppsreningsverk för 8 miljoner kronor. Vidare utgörs de större projekten av fortsatt
ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende med 12 miljoner kronor och en ny
energikälla på Ängås skola för 8,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och
verksamhetsstöd, lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till ekonomiskt
utfall och helårsprognos samt måluppföljning och den verksamheten som bedrivits
under perioden i sektorernas separata rapporter. Kommunstyrelsen som egenskap av
styrelse med uppsiktplikt över nämnderna får information om miljö- och
byggnadsnämndens beslut om uppföljning med helårsprognos för sektor miljö och
bygg.
Miljö och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ett godkännande av
budgetunderskott för 2021 på högst 5 miljoner kronor för att täcka lägre
bygglovsintäkter och högre personalkostnader för extra bygghandläggare och
merkostnader till följd av sektorchefsbyte inom sektor miljö och bygg.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska åtgärder omgående vidtas om budgetunderskott
uppstått eller befaras uppstå. Om väsentliga avvikelser från tilldelad ram och lagstiftning
uppstått eller bedöms uppstå ska avvikelsen bli föremål för behandling i nämnden,
vilken i sin tur ska informera kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att
minimera underskottet.
Omfattande åtgärder är igång. Fokus för bygglovsenheten ligger på att korta
bygglovskön genom att angripa den från flera håll. Bygglovsenheten ska också förbättra
kommunikationen med sökande samt arbeta med förtroendeskapande insatser mellan
politik och förvaltning.
Sektorn gör bedömningen att mycket talar för att de pågående åtgärderna ska minimera
den nu bedömda budgetavvikelsen något. Dock är det orimligt att tro att åtgärder kan
minimera hela det befarade underskottet. Sektorns finansiering vilar tungt på
intäktssidan. För att komma till rätta med intäkterna behöver kostnaderna tillfälligt öka
genom att anställa fler handläggare. Att istället minska kostnaderna och antalet
handläggare skulle äventyra det utvecklings- och förändringsarbete som nu pågår samt
de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bygglovshandläggningen.
Uppföljningen och helårsprognosen efter första tertialet är en tidig bedömning. Arbetet
de närmste månaderna kommer att bli avgörande för hur den ekonomiska situationen
utvecklar sig. Förvaltningens ekonomienhet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till
miljö och byggnadsnämnden att noga följa utvecklingen de kommande månaderna och
återkomma i samband med nästa delårsrapport med en redovisning över vidtagna
åtgärder och vilken effekt dessa fått och beräknas få under året. Ekonomienheten delar
sektorns bedömning att det i år kommer bli svårt att vidta tillräckliga åtgärder och klara
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sitt uppdrag enligt lagstiftningen utan ett godkännande av budgetunderskott.
Kommunens samlade helårsprognos ser bra ut och allt talar för att det kommer att
finnas utrymme för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna ett
underskott när vi har fått mer underlag för beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12
Uppföljning och helårsprognos april 2021 för Orust kommun daterad 2021-05-18
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor lärande daterad 2021-05-11
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2021-05-10
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor omsorg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2021-05-11
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad
2021-05-10
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor samhällsutveckling daterad 2021-0510
Uppföljning med årsprognos april 2021 för affärsdrivande verksamheter daterad 202105-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2021-05-12
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll miljö och byggnadsnämnden 2021-05-19
Uppföljning och årsprognos april 2021 för politisk verksamhet och revision daterad
2021-05-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Uppföljning och helårsprognos Orust kommun april 2021
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Uppföljning och helårsprognos april 2021
Välkommen att ta del av den första delårsrapporten för året, för perioden januari till april.
Syftet är att beskriva och förklara den ekonomiska utvecklingen för rapportperioden och
bedömningen för helåret. Utgångspunkten är att läsaren har tillgång till den senaste
årsredovisningen. Rapporten upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till fullmäktige
för godkännande.
Rapporten innehåller en förkortad förvaltningsberättelse med viktigare händelser och en
bedömning avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen innehåller även en bedömning av hur helårsprognosen förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
De finansiella rapporterna innehåller en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall och
ställning vid periodens slut samt en bedömning av helårsprognosen med jämförelse mot
föregående år och budget
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Förenklad förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Kommunens resultat för perioden var positivt och uppgick till 15,7 mnkr. Det var 20,6 mnkr
bättre än föregående år och 29,9 mnkr bättre än budgeterat resultat till och med april.
Skillnaderna mellan åren beror på en väsentligt försämrad skatteunderlagsprognos under 2020
och en väsentligt förbättrad skatteunderlagsprognos för 2021. Budgetavvikelsen för perioden
beror på att skatteintäkter och statsbidrag ligger 10,5 mnkr högre än budgeten för perioden.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 37,5 mnkr. Det är 19 mnkr högre än budgeterat
resultat men 6,1 mnkr sämre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med
februariprognosen förklaras främst av försämrad prognos för sektor miljö och bygg samt högre
kostnader för pensionsavsättning i form av en engångseffekt av beslutet att höja
livslängdsantagandet för män i pensionsberäkningen.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella bidrag ser ut att bli 22
mnkr högre än budgeten. Som nämndes ovan ser den ekonomiska tillväxten ut att återhämta
sig snabbare än i tidigare bedömningar. Sektorerna redovisar sammantaget en negativ
helårsprognos på -3 mnkr, där sektor miljö och bygg redovisar den största budgetavvikelsen på
-5 mnkr. Sektor omsorg redovisar en negativ prognos på -0,9 mnkr. Övriga sektorer redovisar
en helårsprognos som ligger i fas med budgeten eller en positiv budgetavvikelse.
Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 30,8 mnkr för perioden och bedöms till 117,6
mnkr i slutet av året av budgeten, som reviderats under perioden till 137 mnkr. Bland de
större investeringsutgifterna kan nämnas fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen,
ombyggnation av Ellös avsloppsreningsverk, fortsatt ombyggnation på Strandgårdens särskilda
boende och en ny energikälla på Ängås skola.
Covid-19
Med anledning av Coronavirusets spridning under det senaste året har en omfattande
planering genomförts för att säkerställa att verksamheten fortsatt kan bedrivas trots stor
personalfrånvaro och på ett så säkert sätt som möjligt så att smittspridning hindras. Ett stort
antal förändringar och anpassningar har behövt genomföras men sammantaget upprätthålls
kommunens verksamhet på ett betryggande sätt. Sedan november månad jobbar så många
medarbetare som möjligt på distans. Medan det i början var mer osäkerhet och tveksamhet
kring distansarbete har nu arbetsformer via digitala system utvecklats och fungerar mycket
väl.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen har fortsatt haft ett stort ansvar för att följa
pandemins utveckling, ge råd till kommunens medarbetare, utföra dagliga tester samt
dagligen bevaka nya råd och rutiner. Fokus för sektorernas chefer har varit att säkerställa såväl
brukarnas som medarbetarnas trygghet och säkerhet verksamheten och på arbetsplatsen. Flera
verksamheter har minskat deltagarantalet, ändra innehåll och arbeta mer med
utomhusaktiviteter. Vissa verksamheter har till och med stängt helt eller delvis i perioder.
Efter att brukare och personal inom området för funktionshindrade och äldreomsorgen fått
första och andra dosen vaccin så har läget avsevärt förbättrats och situationen lugnades ner för
att nu vara förhållandevis stabil och lugn. Kommunens 7-9 skolor har under perioden
undervisat delvis på distans och delvis på plats i skolorna. Distansundervisningen har fungerat
bra för en stor del av våra elever men det är inte optimalt att under en sådan lång period jobba
på det sättet.
Arbetsmiljömässigt har Covid-19 inneburit en hel del extra arbete för personal och chefer
form av självtester, sjukskrivningar, smittspårning och inte minst med all den dokumentation
detta har medfört. Arbetsförhållandena har försvårats av de skyddsutrustningar som krävts i
patient- och brukarnära arbete. Personalen har drabbats av heshet, skavsår på näsrygg och
bakom öronen. Användandet av munskydd och/eller visir har medfört kondensbildning på
glasögon vilket försvårat seendet. Visiranvändandet har också medfört att det varit svårt att
uppfatta vad som sägs, man hör sämre när man har visiret på.
Teams infördes som videomötesfunktion under perioden och först ut efter en mindre pilot var
kommunfullmäktige. Tekniken har varit med oss och mötena har kunnat äga rum så att
lagstiftning följts och de demokratiska formerna säkerställts. Ett resultat av digitaliseringen
som vi kan se är att mötena är något kortare, samtidigt som fler förtroendevalda har möjlighet
att delta.
I sektorernas kostnadsprognoser ingår sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden. Staten
ersätter arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala till och med
juni månad. Kommunen räknar med att få ca 5 mnkr i ersättning. Dessutom erhåller
kommunen ca 0,1 mnkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringstillfällen.
Merkostnader till föjd av pandemin inom vård och omsorg ska täckas av de riktade statsbidrag
som verksamheten kan söka från i år.
Andra väsentliga händelser
Boendestödet har varit i full drift sedan januari. Boendestödet är ett omställningsprojekt och
är en del i sektor omsorgs arbete med hemmaplanslösningar och har på kort tid byggt upp en
verksamhet som jobbar med stor framgång. Flera nya placeringar och inläggningar har
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förhindrats genom att insatsen boendestöd har kunnat erbjudas och på sikt planeras flera
hemtagningar.
Flera strategiskt viktiga beslut har fattats som kommer bidra till att kommunmedborgare kan
erbjudas rätt stöd i sin närmiljö på hemmaplan och dyra externa placeringar kan undvikas.
Skansvägens gruppbostad har återigen evakuerats på grund av fortsatta problem med
inomhusmiljön och flera medarbetare fått reaktioner. Ny utredning pågår och
arbetsmiljöingenjör från företagshälsovård är inkopplad. Brukare bor nu tillfälligt på
korttidsenheten på Ängsviken.
Digitaliseringsenheten har under tertial 1 installerat en sekundär serverhall för att förbättra
den grundläggande IT-plattformen. Det innebär att vi nu har en kopia av serverhallen i
kommunhuset som innebär att vi tappar minimalt med tid om något allvarligt skulle hända i
kommunhuset. Vi har också förbättrat funktionen för säkerhetskopiering i samma projekt.
Arbetet med det nya trygghetsboendet i Henån fortskrider. Projektgruppen har arbetat vidare
med antal lägenheter, lägenheternas utformning och gemensamhetslokalerna. Projektgruppen
har även arbetat fram ekonomiska kalkyler för föreningens ekonomi samt stadgar, avtal och
beslutsunderlag till fullmäktige. Under april månad har en enkät skickats ut till invånare i
åldern 60-90 år. Närmare 4 000 hushåll fick ett brev med information om det planerade
trygghetsboendet i Henån och en möjlighet att lämna in en intresseanmälan för
trygghetsboende. Intresset har varit stort och över 400 intresseanmälningar har hittills
lämnats in för trygghetsboende i Henån eller på annan ort.
I mars godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för investeringsprojektet
Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan gäller upplåning av 200 miljoner
kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån innebär att pengarna kommer från placerare som
vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre
ränta och möjlighet att marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på
Kommuninvests webbplats.
Bland de större rättstvister som pågår kan nämnas följande. Entreprenören som renoverade
ångbåtsbryggan i Edshultshall stämde kommunen år 2019 för obetalda fakturor avseende
ändrings- och tilläggsarbete. Huvudförhandling och dom väntas under 2021 eller 2022.
Försäkringskassan har i ett beslut i november 2020 meddelat att kommunen har fått felaktigt
utbetald ersättning för biträde av personlig assistans och krävt en återbetalning. Sektor
omsorg har via jurist överklagat försäkringskassans beslut.
Bygglovsenheten befinner sig i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. I slutet av
2020 genomfördes en extern granskning av enheten och under första tertialet har arbetet
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fortsatt genom att tillsammans med nämnden arbetat fram en målbild samt påbörjat en
handlingsplan som fokuserar på ökad tillgänglighet, minskade handläggningstider och ökat
samarbete mellan förvaltning och nämnd. I slutet av april hade enheten en kö för bygglov och
förhandsbesked på ca 140 ärenden. Under första tertialet har det inkommit i snitt 30 ärenden
per månad. Ungefär lika många har avslutats per månad under första tertialet. Det innebär att
kön i stort sett har varit oförändrad sedan årsskiftet. Antalet handläggare har utökats från fyra
till sex stycken och kommer att bli sju inom kort.
Orust är den kommun i Västra Götalands län som har högst andel behörig personal inom
skolan. Hela 82 % av lärarna har behörighet. I riket ligger Orust kommun på plats 12 av 290
kommuner.
Barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) har flyttat in i nya lokaler vid Ängsbergets förskola.
Flytten innebär större möjligheter till bättre anpassad miljö för de barn som är inskrivna i
verksamheten.
Båtbyggargymnasiet hade examen för de sista fyra eleverna i slutet av mars.
Under tertialet har det varit fler räddningsuppdrag för räddningstjänsten än föregående år,
trafikolyckor och automatlarm har ökat.
Den 1 februari tog kommunen över ansvaret för kundregister, orderhantering och fakturering
i samband med nytt renhållningsavtal och slamtömningsavtal. Perioden har i huvudsak
präglats av arbetet med nytt renhållningsavtal, vilket inneburit många kundkontakter såväl via
e-post som telefon.
Arbetslösheten på Orust var i april 4,6 %. Det kan jämföras med Västra Götaland på 7,7 %
och riket 8,2 %. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande låg på Orust. I april låg
ungdomsarbetslösheten på 4,8 % och det kan jämföras med Västra Götaland på 9,8 % och
riket på 10,5 %.

Förväntad utveckling avseende mål för god ekonomisk hushållning
Prognos för god ekonomisk hushållning

Teckenförklaring

Definitionen av god ekonomisk hushållning i Orust kommun

Uppfyllt

innebär att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3 delar
av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.
Bedömningen i nuläget är att kommunen uppnår sin egen definition
av god ekonomisk hushållning.
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Finansiella mål
Måluppfyllelse och analys
Utifrån nuvarande bedömning och prognos uppnås samtliga fyra finansiella mål och vi
bedöms uppnå vår egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de finansiella
målen.
Det prognostiserade resultatet är bättre än budget, vilket innebär att det finansiella målet för
resultatnivån bedöms bli högre än målvärdet. Ett positivt resultat ger förbättrad soliditet. De
likvida medlen motsvarar en ögonblicksbild på årets sista dag. Likviditetsbehovet kan variera
under året beroende på när in- och utbetalningar sker. Likviditeten var bättre än förväntat vid
årets början och ser ut att ligga på en hög nivå hela året. Det leder till en hög
självfinansieringsgrad av investeringarna som enligt beslut ska finansieras helt utan
nyupplåning. På grund av den goda likviditeten är bedömningen att en amortering är möjlig
under hösten.
Investeringsnivån höjdes under våren från ursprungliga 100 mnkr till 137 mnkr utan att
revidera de finansiella målen. Av tradition brukar fullmäktige revidera investeringsbudgeten
efter att bokslutet för föregående år har blivit klart och man kan konstatera om alla projekt
följde budget eller om några projekt blivit försenade och behövde få med sig kvarvarande
budgetmedel över årsskiftet.

Mål

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Måluppfyllelse
2021

2-4 %

5,6%

1,5%

3,8%

Svagt ökande

4,3%

5,0%

7,2%




Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit ska
normalt motsvara i storleksordningen en månads
Cirka 55 mnkr
utbetalningar (brutto).

159

56

62



150,7%

77,5%

84,7%



Finansiella mål
Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande
verksamhet av verksamhetens nettokostnader
Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998)

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar

Minst 45 %
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Mål för verksamheten
Sammanfattande måluppfyllelse och analys
Fullmäktige beslutade i budget 2021 med plan 2022-2023 om sex övergripande mål under tre
målområden. Fullmäktige beslutade också om 37 indikatorer med målvärde för att mäta
måluppfyllelsen.
Prognosen för årets måluppföljning
för verksamhetsmålen, visar att vi
kommer att uppnå eller delvis uppnå
de övergripande målen. Om en
övervägande andel av målen under
respektive målområde uppnås blir
målområdet grönt i fyrbilden intill.
Av sex övergripande mål är
bedömningen att fem nås helt och ett
delvis. Bedömningen bygger i
huvudsak på att en övervägande andel
av indikatorerna (32 st) uppnås helt
eller delvis (4 st). En indikator bedöms inte nå målvärdet.
Sammantaget är bedömningen att vi kommer att uppfylla vår egen definition om god
ekonomisk hushållning avseende verksamhetsperspektivet.
Målområde attraktiv kommun
Mål

Årsprognos

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet
Analys och bedömning
Samtliga sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, vilket innebär att det
övergripande målet bedöms uppnås.
Erfarenheten av att starta ett kontaktcenter i andra kommuner har nästan uteslutande varit att
tillgängligheten till kommunens tjänster har ökat för kommuninvånarna och andra kunder.
Bemötande- och tillgänglighetsfrågor kommer att vara i fokus i den förstudie för kontaktcenter som
har startats under perioden.
Inom byggenheten pågår ett intensivt arbete med att komma tillrätta med den långa
handläggningstiden för bygglov och förhandsbesked. Antalet handläggare har utökats och
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Mål

Årsprognos

kommunikationen med sökande ska förbättras.
Inom sektor omsorg har verksamheten för individ och familjeomsorg gjort ett par organisatoriska
förändringar under första tertialet. Inom familjeenheten har en mottagningsfunktion med särskilt
tilldelad personal för uppdraget införts, vilket innebär en ökad kompetens i mottagande av nya
ärenden. Inom vuxenenheten har det istället gjorts en sammanslagning av mottagnings- och
ekonomigrupperna, för att kunna öka tillgängligheten och få en större helhet i ärendehanteringen.
Under första tertialet har sektor samhällsutveckling i samband med ny upphandling av renhållning
startat upp en kundtjänst, då verksamheten övertagit administrationen i egen regi. Detta har lett till
ökad kontroll samt ökad tillgänglighet för våra kunder.

Prognos

Utfal

Utfal

Mål

l

l

202

2020

2021

1

Indikator

81

85

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

50

55

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

85

88

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

94

90

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

97

90

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

91

90

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

10

20

Antalet e-tjänster i kommunen (st)

Analys och bedömning
Indikatorerna avseende e-post och kontakt med kommunen genomförs senare i år. Bedömningen är
att målvärdena bör uppnås, då utfallet 2020 inte är så långt från årets målvärde och arbetet mot ett
kontaktcenter från 2022 har påbörjats i organisationen och det arbetet bör leda till en förbättring
redan i år.
Utifrån tidigare års genomgående höga resultat på brukarenkäter i sektorerna görs bedömningen att
målvärdena kommer att uppnås. Inom sektor omsorg har värdegrundsarbete, ambassadörskap och
arbete med tillgänglighet och bemötande fortlöpt.
Under året har 10 externa och interna e-tjänster publicerats. Beroende på vilka e-tjänster som
kommer att prioriteras är det svårt att bedöma antalet publiceringar vid årets slut, men
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Prognos

Utfal

Utfal

Mål

l

l

202

2020

2021

1

Indikator

målsättningen är minst 20 nya e-tjänster.

Mål

Årsprognos

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i
Analys och bedömning
Tio av elva indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och en indikator bedöms
delvis nå målvärde. Sammantaget innebär det att det övergripande målet bedöms uppnås.
Barnomsorg på obekväm tid (Nattis) har flyttat in i nya lokaler vid Ängsbergets förskola, vilket
skapar en bättre verksamhet för barnen.
Gymnasieexamen inom tre år. Senaste värdet 2020, mer än 10 procentenheter högre än riket. Orust
elever presterar statistiskt väl jämfört med riket, samt väl i en jämförelse i Västra Götaland nämligen
6:e plats. Detta är ett kvitto på att Orust elever har med sig kunskap när de börjar gymnasiet.
Minskar avhopp och sparar kostnad för gymnasiet, där varje extra år kostar ca 100 tkr och inte minst
viktigt att man som elev lyckas med sin skolgång.
Fritidsenheten har arbetat mycket insatser som lett till ökad tillgänglighet och trygghet under
pendemin genom att bland annat ökat tillgängligheten på kvällstid per telefon, information till
vårdnadshavare om verksamheten och hur de anpassat för att finnas där för ungdomar och
kompissamtal för ungdomar med mera. Ungdomarna svarar i enkäter att de upplever att
fritidsenheten erbjuder en trygg miljö.
Under första tertialet har beslut fattats om utökade öppettider på huvudbiblioteket i Henån.
Arbete med upprustning och underhåll av våra vandringsleder har skett genom bidrag från Orusts
Sparbank. Under pandemin har vandringslederna nyttjats flitigt.
Genom att mäta andelen vunna överklagande, och hittills med en hög andel vunna, kan vi se att våra
myndighetsbeslut till stor del är fattade med stöd i lag och att kommuninvånarna bedöms på ett
likartat sätt.
Under första tertialet beslutade sektor omsorg att ansluta till Yrkesresan genom Sveriges kommuner
och regioner. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och
invånare.
Sektor samhällsutveckling har arbetat med trivselhöjande åtgärder i Henån som centralort för att
stärka attraktiviteten som i ett led att Orust ska vara en trygg och omtyckt kommun att bo, leva,
besöka och verka i. Under första tertialet har bland annat dekorationer satts upp vid rondellen i
Henån.
Miljöenheten har under första tertialet anställt ny personal för att klara tillsynen enligt lagen om
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Mål

Årsprognos

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Progno

Utfall

Utfal

Mål

s

2020

l

2021

Indikator

2021
2,63

3

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

90

90

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

95

90

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

95

90

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

89,3

85

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

77,1

75

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

-

90

Vunna överklaganden sektor lärande %

-

100

90

Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd %

-

91

90

Vunna överklaganden sektor omsorg %

-

100

90

Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling %

-

75

90

Vunna överklaganden sektor miljö och bygg %

Analys och bedömning
Betyget i attitydundersökningen om företagsklimatet, enkätdelen som Svenskt Näringsliv anordnar
presenteras i slutet av maj. Utifrån föregående års utfall på 2,63 är det osäkert om vi når hela vägen
fram till årets målvärde på 3, trots de aktiviteter som kommunen deltagit i för att stötta den lokala
näringslivet under pandemin och för att öka omdömet i enkäten. I år har vi påmint företagarna om
att svara på enkäten. För att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal har förbundet och Svenskt
näringsliv skapat ett fempunktsprogram. Hittills har upphandling, trygghet och säkerhet samt
tillståndsgivning för turistföretag avverkats.
Utifrån tidigare års utfall beträffande brukar- och kundenkäter görs bedömningen att vi når årets
målvärde. Våra brukare ger generellt ett högt betyg på frågan om deras helhetsbedömning av
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Progno

Utfall

Utfal

Mål

s

2020

l

2021

Indikator

2021
kvaliteten i våra verksamheter.
Vi befarade att Covid-19 skulle kunna leda till sämre skolresultat på grund av högre frånvaro, men
hypotesen föll glädjande inte in. Dock görs bedömningen att vårens skolresultat VT21 sannolikt inte
kommer att ligga i nivå med VT20 som var högt för 9:orna. Om vi ser att en elev riskerar att inte nå
gymnasiebehörighet så anpassar vi studierna, genom att exempelvis plocka bort ett ämne som inte är
nödvändigt att ha betyg i för gymnasiebehörighet. Effekten blir dock att eleven inte kan nå målen i
alla ämnen.
Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten har inte haft något ärende alls för
överprövning hittills i år. Alkoholhandläggningen har ett ärende för överprövning just nu, och dom
avkunnas den 11 maj, men inget annat tidigare i år. Inga upphandlingar har överprövats hittills i år.
Sektor samhällsutveckling har inte haft några överklagande under första tertialet. Inom sektor
omsorg, individ och familjeomsorgen, har 22 av 24 överklaganden vunnits av kommunen. Ett har
kommunen förlorat och ett gavs ej prövningstillstånd för i Kammarrätten. Inom miljö och bygg har
fyra ärenden överklagats och avgjorts. Nämnden fick rätt i tre av dem.

Mål

Årsprognos

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden
Analys och bedömning
Sex av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och en delvis. Det
övergripande målet bedöms uppnås.
Orust kommun förbättrade sin plats i Lärarförbundets "bästa skolkommun" till plats 32 år 2020. VT
2020:s fina skolresultat ligger till grund för rankingen 2021 vilket gör att det finns möjligheter att vi
förbättrar vår placering i rankingen ytterligare i år. Orust hade högst andel behöriga lärare i Västra
Götaland enligt den senaste statistiken och plats 12 i riket, vilket är mycket glädjande.
Antalet följare på sociala medier ökar och kommunens aktivitet i syfte att sprida goda värden och
information via olika kanaler såväl sociala medier som andra medier har ökat.
Flera verksamheter anmäler sig och nomineras till olika utmärkelser, vilket leder till bra
marknadsföring av kommunen och en stolthet bland medarbetare och invånare.
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Prognos

Utfal

Utfal

Mål

Indikator

l

l

202

2020

2021

1

-

1

Öka

Antal följare på Facebook (st)

Öka

Antal följare på LinkedIn (st)

Öka

Antal följare på Instagram (st)

218
789

1
128

1

1

426

674

65,1

84,9

66

-

3

Öka

Antal nomineringar sektor omsorg (st)

-

Öka

Antal nomineringar sektor lärande (st)

2

Öka

Antal nomineringar sektor samhällsutveckling (st)

Webbplatsens tillgänglighet, (%)

Analys och bedömning
Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen för ett år sedan. Bedömningen är
därför att målvärdet redan uppnåtts. Det mest delade inlägget på Facebook var uppmärksamheten
som hemtjänstens medarbetare fick på hemtjänstens dag med bilder från verksamheten. En årlig
utgivningsplan är under framtagande för att öka kommunens aktivitet på sociala medier ytterligare.
Instagram är den plattform som har flest följare och den plattform som vi är mest aktiva på.
Siteimproves mätning för tillgänglighet har ändrats mycket jämfört med 2020. De uppdaterade till
en ny version som de kallar ”NextGen”. Den nya versionen är mycket bättre och fokuserar mer på
aktuella/moderna tillgänglighetsproblem. Detta gör att årets målvärde på 66 % och utfallet 2020 på
65,1 inte längre är jämförbart. Den sista april var webbplatsens tillgänglighet 84,9 % av totalt 100 %.
Jämförelsevärde för myndigheter är 84,4 så kommunens utfall innebär ändå ett godkänt betyg och en
bedömning att vi når årets målvärde.
Sektor omsorg har haft tre enhetschefer inom äldreomsorgen nominerade till gott ledarskap i
demensvård. Ann-Christin Eriksson, enhetschef på Strandgården, vann och tilldelades 2021 års
stipendium för föredömligt ledarskap inom demensvården för sitt nydanande och utvecklande
ledarskap. Hon har utvecklat nya arbetssätt och kunskaper som hon sedan även delat med sig av till
sina kollegor.
Sektor samhällsutveckling hoppas att vi fortsätter klättra i ekomatsligans ranking och gör analysen
att sektorn nomineras till en utmärkelse jämfört med förra årets två. Sektor lärande tror på en bättre
placering i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun.
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Målområde hållbarhet och hushållning
Mål

Årsprognos

4. Minskad klimatpåverkan
Analys och bedömning
Fyra av fem indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och ett når inte målvärdet.
Bedömningen är att kommunen ändå når det övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom
att minska sin energianvändning, öka andelen fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon och ekologiska
livsmedel. Vår ranking för miljöbästa kommun har minskat 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.
Under året arbetar kommunen med nio av tolv klimatlöfte som en del av Västra Götalands
omställning till en klimatsmart region, Klimat 2030. Återrapportering sker i slutet av året.
Projektet Klimatklivet som kostenheten deltagit i är avslutat och målet med att minska
klimatpåverkan med 13 procent 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 vi
kan erbjuda Guldkant till de äldre inom budgetram.
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.
Vid inköp i förskolan arbetar man med giftfri förskola samt hållbarhet och källsortering.

Prognos

Utfall

Utfal

Mål

2020

l

2021

Indikator

2021
10

10

Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år)

644

285

-

95

Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter (%)

57

52

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

100

171

54,1

140

Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats)

35

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Analys och bedömning
Prognosen för kommunens energianvändning pekar just nu mot 9 500 MWh för helåret 2021. Under
2020 genomfördes en oväntad snabb effektivisering. Effektiviseringstakten har stannat av något
första kvartalet och följer nu den förväntade minskningen om 2-5 % per år.
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Prognos

Utfall

Utfal

Mål

2020

l

2021

Indikator

2021
I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar för spetslast. I och med kall start på året har de gått mer än
normalt enligt fjärrvärmeleverantören. Samtidigt köper Orust kommun 100 % förnybar el och under
2021 demonteras de sista oljepannorna ur fastighetsbeståndet. Sammantaget görs bedömningen att
målvärdet för fossilfri uppvärmning därmed uppfylls.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka för att nå det nationella målet på 60 %
ekologiska inköp i offentlig sektor. Då vi har en stor andel ekologiskt på avtal ger inte dessa inköp
några negativa avtryck på livsmedelsbudgeten. Inköpen av ekologiskt påverkar alltså inte det
ekonomiska utfallet negativt.
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 når.
Andelen miljöbilar i kommen kommer att öka då 15 nya el-fordon är på väg in. Det betyder att vi nu
ligger i fas med våran plan för utbyte av fossilfria fordon och laddhybrider i kommunen. Under första
tertialet har ett fordon tillkommit som drivs på el. Målvärdet på 35 baserades på att vi trodde att den
nya indikatorn skulle ha en striktare definition av miljöbil, vilket inte var fallet.

Mål

Årsprognos

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och
tillväxt
Analys och bedömning
Två av tre indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, en delvis. Prognosen för
kostnaden per invånare för individ och familjeomsorg är osäker. Kostnaden kan öka något eftersom
nyckeltalet har en eftersläpning på ett år och innan vi är övertygade om att den kommer minska från
2021 eftersom kommunen då började erbjuda behandling på hemmaplan istället för externa
placeringar som är kostsamma. I de projekt med hemmaplanslösningar som nu planeras är målet att
halvera kostnaderna för externa placeringar inom fyra år. Verksamheten för individ och
familjeomsorgen redovisar efter första tertialet en prognos på -1 mnkr. Det är en mindre avvikelse
mot budget och en förbättring jämfört med tidigare år.
Budgetprocessen utvecklas ständigt och i år har kommundirektörens ledningsgrupp arbetat mer
samordnat för att skapa en helhetssyn och gemensam bild av behov och resurser. De ekonomiska
förutsättningarna har varit goda för kommunen under pandemin, mycket tack vare statliga bidrag
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Mål

Årsprognos

och ersättningar. Sektorernas budgetföljsamhet har ökat och de ekonomiska förutsättningarna ser
ljusa ut de närmaste åren, vilket leder till en hållbar ekonomisk hushållning.
Arbetet med STO-bron har intensifierats. Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Orust
kommun har upprättat en avsiktsförklaring som avser utredning, projektering och byggnation av
förbindelse mellan Orust och fastlandet. Syftet är att parterna skall nå en överenskommelse om
ansvar och kostnader för genomförande av projektet i dess olika delar.

Prognos

Utfal

Utfal

Mål

l

l

2021

2020

2021

98

96

100

Budgetföljsamhet totalt kommunen

0

-

50

Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.)

4

-

Minsk

547

Indikator

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

a

Analys och bedömning
Sektorernas samlade prognoser pekar på en budgetföljsamhet som håller budget, dvs. 100 %. Efter
första tertialet har mindre budget förbrukats än förväntat, 96 % av budgeten.
I år väntas totalt 125 bostäder bli antagna i följande detaljplaner: Triangeln, Svanesund 22 st,
Åvägen, Henån 85 st, Mollösunds hamnplan 15 st, Frimärksplaner Henån och Svanesund 3 st.
Kostnaden för individ- och familjeomsorgen per invånare publiceras först efter sommaren. Det är
osäkert om kostnaden har minskat jämfört med tidigare års utfall.

Målområde attraktiv arbetsgivare
Mål

Årsprognos

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö
Analys och bedömning
Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Bedömningen är att det
övergripande målet bedöms delvis uppnås. Sjukfrånvaron är enskilt en betydelsefull indikator för
måluppfyllelsen, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt och väger
därför tungt i den bedömningen.
Pandemin har satt fokus på arbete inom offentlig sektor, vilket har bidragit till att motivation och
engagemang har ökat. Pandemin har också satt fokus på det goda ledarskapet då verksamheten
tvingats bli mer operativ och ledarskapet blivit både närmare och tydligare. Dock är sjukfrånvaron
fortsatt hög och det är svårt att skilja på ordinarie sjukfrånvaro och den som är pandemirelaterad.
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Mål

Årsprognos

Processen med friskfaktorer som ett led i att minska den höga sjukfrånvaron har fortgått och
företagshälsovården har fått stötta upp med förstadagsintyg för att inte belasta ordinarie sjukvård.

Prognos

Utfal

Utfal

Mål

l

l

202

2020

2021

1

10,2

10,9

8,3

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -

81

Indikator

Motivationsindex
80

80

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

83

80

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

Analys och bedömning
Då pandemin fortfarande pågår och man uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom så är det
sannolikt att sjuktalen fortsatt förblir höga under ett par månader. Detta ger effekt på den totala
sjukfrånvaron under året och vi kommer sannolikt inte att uppnå målet.
Den pågående pandemin belyser hur viktigt arbete i offentlig sektor är vilket sannolikt påverkar
positivt i vår medarbetarenkät. Mot bakgrund av att utfallen för 2020 var något högre eller i nivå
med än årets målvärde är prognosen att vi sannolikt kommer att uppnå målvärden för
medarbetarengagemang.
I medarbetarenkäten för 2020 var det 83 % som gärna rekommenderar Orust kommun som
arbetsgivare, Det är högre än årets målvärde. Man har en positiv inställning till Orust kommun som
arbetsgivare och eftersom också pandemin har höjt statusen på yrken i offentlig sektor gör vi
bedömningen att vi sannolikt kommer att uppnå målvärdet.

Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade om 17 riktade uppdrag i budget 2021

Teckenförklaring

med plan 2022-2023. De riktade uppdragen kan vara ettåriga eller

Uppfyllt

fleråriga. De gäller under hela planperioden om inget annat anges.

Delvis uppfyllt/
på god väg

Sammanfattande måluppfyllelse och analys

Ej uppfyllt

Av totalt 17 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta med under
planperioden är bedömningen att 5 uppdrag kommer att bli klara och avslutas till årsskiftet
och 12 uppdrag är påbörjade, men fortsätter under 2022.
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Målområde attraktiv kommun
Uppdrag

Kommentar

Progno
s

p) Under 2021 ta fram förslag på

Förstudien av ett kontaktcenter har startat. En konsult har

hur ett kontaktcenter för

arbetat fram en plan för hur workshops med sektorerna ska äga

kommunen kan inrättas med

rum under våren. Workshoparna syftar till att klargöra vilka

uppdraget att ge information och

arbetsuppgifter som ska kunna flyttas till ett kommande

vägledning samt handlägga enklare

kontaktcenter. På sikt ska detta leda till bättre tillgänglighet och

frågor. (Sektor ledning och

service för våra kommunmedlemmar samtidigt som

verksamhetsstöd)

verksamheterna kan lägga sin kompetens på mer avancerad
handläggning.
En workshop har redan ägt rum med kommundirektörens
ledningsgrupp, då man kom överens om målbilden och hur
arbetet skulle bedrivas. En kommunikationsplan har också
fastställts.
Förstudien beräknas vara klar någon gång i höst. Så snart
erforderliga politiska beslut har fattats kommer
implementeringsfasen sen att ta vid.

q) Under 2021 särskilt arbeta med

I samband med arbetet med förstudie inför ett kontaktcenter

bemötande frågor och

kommer stort fokus att ligga på frågor kring bemötande,

förhållningssätt i hela

tillgänglighet och service.

organisationen. (Sektor ledning

Detta är dock inte en fråga enbart för ett kommande

och verksamhetsstöd)

kontaktcenter, utan ett självklart fokusområde för hela
kommunen. I samband med chefsdagar, då kommunens
samtliga chefer deltar, kommer bemötandefrågan och
kommunikation att tas upp ur olika synvinklar. Frågor som
också är på agendan under året och som ryms inom det breda
begreppet bemötande är barnkonventionen, en
kommunikationsutbildning och att hålla bra digitala möten.

a) Seniorbostäder som hyresrätter

Förutsättningar för utbyggnad av seniorbostäder i

prioriteras vid kommande

hyresrättsform har skapats i detaljplan för Åvägen.

markanvisningar med start 2019

Detaljplanen skall antas efter genomförd projektering av åns

(Sektor samhällsutveckling)

erosionssäkring, senast hösten 2021. En upphandling för ett
kooperativt hyresboende är genomförd med Riksbyggen hösten
2020. Direktanvisning till Stiftelsen Orustbostäder pågår av
byggrätt på Åvägen i Henån för hyresrätter.
Markanvisningsavtal beslutas av kommunfullmäktige i maj
månad.
Förutsättningar för seniorbostäder i hyresrätter skapas också i
Svanesund. Planprogrammet för Svanesunds centrum skall
godkännas av kommunfullmäktige under tertial två.
Programmet ligger till grund för detaljplaner som skapar
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Uppdrag

Kommentar

Progno
s

förutsättningar för markanvisningar för seniorbostäder i
hyresrättsform. Ett arbete med detaljplan för Svanesund
centrum norra har påbörjats, samråd skall hållas under slutet av
2021 och detaljplan för Svanesunds centrum södra kommer
påbörjas under tertial två 2021. En detaljplan för hyresbostäder
i Stiftelsen Orustbostäders regi "Triangeln" skall antas under
tertial två 2021.
b) Omvandla detaljplaner för

I uppdraget att ändra nio fritidshusplaner till åretruntboende

fritidshusområden till året-runt,

har en förstudie genomförts. Detta har lett till beslut i

start 2019 (Sektor

kommunstyrelsen i mars att i en första etapp genomföra fem

samhällsutveckling)

detaljplaner samt utöka verksamhetsområdet för vatten- och
avlopp i Halsområdet Svanesund för att möjliggöra
utvecklingen mot åretruntboende där. Samråd för de fem
planerna beräknas ske under hösten 2021.
De fem detaljplanerna som ska genomföras är: Detaljplan för
Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera, detaljplan för
Mölneby Nedergård 3:5 med flera, detaljplan för Svanesunds
samhälle, detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera samt detaljplan
för Svanviks fritidshusområde med flera.

d) Sjöbodar på kommunens

Program för Henån centrum som i efterföljande detaljplan kan

mark/villkor ses över för att skapa

möjliggöra sjöbodar längs sjöbodkullen har antagits av

möjlighet för fler Orustbor att få

kommunfullmäktige i april 2021. En handfull sjöbodar har lagts

tillgång till sjöbod på sikt. Ny

till i detaljplan för Mollösunds hamnområde, denna plan

policy, riktlinjer och bestämmelser

beräknas antas under tertial två 2021.

tas fram 2019 för sjösättning 2020.

Mark- och exploateringsenheten har dialog med politiken om

(Sektor samhällsutveckling)

upplägg om sjöbodspolicy.

e) Projekt ”närlagad mat” på plats

Under 2020 påbörjades ett motiveringsarbete för att öka antalet

i ett testområde 2020. (Sektor

brukare ska välja lättare matlagning i hemmet före t.ex.

omsorg)

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.
Vårt verksamhetssystem har hittills inte möjliggjort för oss att
se hur många som har lättare matlagning eller Tjörnlåda, då
detta ligger i samma insats. Vi kan därför inte jämföra med
siffror om motiveringsarbetet gett effekt ännu.

19

Uppföljning och helårsprognos Orust kommun april 2021
2021-05-18

Uppdrag

Kommentar

Progno
s

f) Utöka antalet äldreboenden som

Under första tertialet har två äldreboenden lämnat in ansökan

kan drivas som intraprenader.

för intraprenad, som kommer beredas i utskottet för omsorg i

(Sektor omsorg)

början av tertial 2. Både Kaprifolgården och Strandgården
deltog i dialog med presidiet och har efter det lämnat in
ansökan.

g) Utreda fler möjligheter för äldre

I upphandlingen av skolskjuts från hösten 2022 har vi haft

att till en låg avgift resa kollektivt

uppdrag att ta fram underlag för närbusstrafik. Närbusstrafiken

inom Orust kommun. (Sektor

är en samhällsservice som kommer att vara gratis för den som

ledning och verksamhetsstöd)

nyttjar trafiken. Närbussarna ska främst gå på helgfria
skoldagar men det finns option i upphandlingen angående
närbusstrafik även på skolloven.

h) Avtal med GR – Vår avsikt är

Under 2019 skedde ett inledande dialogmöte med GR.

att ansöka om att gå med i GR

Bedömningen var då att GR:s pågående organisationsöversyn

(Göteborgsregionen).

skulle slutföras och att ny kontakt skulle ske i god tid före valet

Förtydligande kring kostnader

2022. En ny kontakt är tagen på tjänstepersonsnivå under

med nuvarande Fyrbodal jämfört

början på maj och avsikten är att så snart det är möjligt ha en

med GR. Ansökan ska förberedas

ny dialog på presidienivå.

och lämnas in inför nästa
mandatperiod. (Sektor ledning och
verksamhetsstöd)
i) Förbättra företagsklimatet

Genom att samordna inspektionsbesök i näringslivet från olika

genom samverkan mellan kommun

myndighetspersoner inom kommunen kan vi bidra till att

och näringsliv. (Alla sektorer)

minska belastningen för våra näringsidkare. De som samverkar
är alkohol- och tobakshandläggare, livsmedelsinspektörer och
kontrollfunktioner från räddningstjänsten.
För att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal har förbundet och
Svenskt näringsliv skapat ett fempunktsprogram. Hittills har
upphandling, trygghet och säkerhet samt tillståndsgivning för
turistföretag avverkats. Kommunutvecklaren är med i
arbetsgruppen som tar fram aktiviteterna i de olika
programpunkterna.
Tillståndsgivning för besöksnäringen är också en del i
aktiviteterna i Ett Enat Bohuslän. Det är Orust som ansvarar
och i år görs detta tillsammans med Fyrbodal.
Två upphandlingar har genomförts under vintern och våren.
Det är fikabröd till möten och andra kommunala
sammankomster samt konferenstjänster. Våra lokala företag har
bjudits in till kvällsmöten i syfte att förenkla för företagens
deltagande i upphandlingen.
Kommunen har ordnat två möten med Västra
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Uppdrag
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Götalandsregionen angående Fiberutbyggnad och hur
företagen ska kunna utnyttja tjänster i nätet på bästa sätt. Detta
är prioriterade frågor i vårt näringslivsnätverk.
Genom maritimt Bohuslän har vi varit med att möjliggöra gratis
professionell affärscoaching till företagen.
En stor satsning har även gjorts för att höja den digitala
kompetensen hos våra företag inom besöksnäringen
n) Från 2021 driftsätta en ny

En trädgårdsingenjör är anställd och börjar arbeta i slutet av

gemensam parkenhet med ökat

augusti 2021. Innan sommaren 2021 kommer plantering med

fokus på trivselhöjande åtgärder i

skulptur vid rondellen i Henån genomföras. Plantering och

våra orter. (Sektor

dekorationer skedde även vid jul och påsk.

samhällsutveckling)
o) Öka samverkan mellan sektor

Under första tertialet har en digital workshop genomförts och

lärande och omsorg, för att tidigt

rekryteringsprocessen är påbörjad för tjänsten som barn- och

jobba förebyggande och undvika

ungdomssamordnare.

att barn och ungdomar hamnar i
utanförskap. (Sektor lärande och
omsorg)
j) Ta fram och börja arbeta efter

Uppdraget avslutades i årsredovisning 2020.

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)

Målområde hållbarhet och hushållning
Uppdrag

Kommentar

Progno
s

c) Industriområden prioriteras för

Arbete med framtagande av detaljplan för verksamhetsområde i

byggnation av arbetsplatser

Varekil samt planprogram som möjliggör kommande detaljplan

(Sektor samhällsutveckling)

för industri i Svanesund Ängås fortskrider. Samråd för
Varekilsplanen planeras till tertial två 2021. Program för Ängås
bedöms kunna godkännas av kommunfullmäktige under tertial
två 2021.
Projekteringen av det nya industriområdet i Lunden-Bön är i
slutfas och beräknas vara färdig innan sommaren 2021.

k) Utreda övergång från utskott

Under 2020 genomfördes inledningsvis dialoger med politisk

till nämnder.

ledning. Dessa resulterade i uppfattningen att man var relativt
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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
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.
Beslut togs i kommunstyrelsen i januari 2021. Beslutet innebar
att de eventuella förändringar som ska ske gällande
organisationen måste göras klart under hösten 2021. Signalerna
från politiken var dock att det i såfall handlar om mindre
justeringar.
l) Effektivisera våra interna och

Digitaliseringsarbetet pågår för fullt inom kommunen. Inom

externa processer genom att

sektor ledning och verksamhetsstöd har flera projekt

arbeta sammanhållet mot smarta

genomförts, bl.a. driftsattes ett nytt kommunövergripande e-

digitala lösningar i samtliga

handelssystem under tertial 1. Systemet kommer att underlätta

verksamheter, start 2019 (Alla

och effektivisera flödet från beställning till betalning. Andra

sektorer)

nyttor e-handelssystemet ska möjliggöra är
kostnadsbesparingar, kvalitetssäkring, lättare att följa ingångna
avtal och ökade möjligheter till uppföljning och kontroll.
Ett nytt videomötessystem (Teams) infördes och först ut var
kommunfullmäktiges februarimöte. Arbete pågår för att ersätta
det tidigare systemet fullt ut med Teams, arbetet ska vara klart
innan sommaren.
Andra projekt som pågår inom sektorn är säker datalagring, earkivprojektet, införande av nytt HR-system och nya e-tjänster.
Utredningar pågår bl.a. för nytt Officesystem (M365), ny
hemsida och intranät.
Digitaliseringsenheten samarbetar intensivt med sektorerna för
att möjliggöra olika utvecklingsprojekt som både kan
effektivisera och höja kvaliteten. Eftersom många system är
beroende av varandra för att fungera krävs en nära samverkan
för att ett nytt system ska kunna införas.
Sektor lärande har utvecklat och driftsatt sex nya e-tjänster.
Barnomsorg under stängningsveckor, betygskopia - beställning,
busskort för gymnasieelever, skolskjuts elever årskurs F-9,
svenska för invandrare (SFI) - ansökan och prövning i
vuxenutbildningen. Fler tjänster är på gång. Sektorn har också
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vidareutvecklat elevhälsosystemet Prorenata för att digitalisera
vissa processer såsom vaccinationsgodkännande.
Sektor samhällsutveckling har också utvecklat flera e-tjänster.
Två e-tjänster inom räddningstjänsten har gjorts och
implementerats. En e-tjänst avseende övningsrapport samt en
e-tjänst avseende material och brister. Detta har lett till mer
kontroll över material och brister, kvalitetssäkring och mindre
administration. Två e-tjänster inom vatten- och avlopp samt
renhållning är implementerade. En avseende anslutning till
kommunalt vatten- och avlopp, samt en avseende ”mina-sidor”,
där kunder har möjlighet att bland annat hämta sitt
hämtschema avseende renhållning. Detta har lett till att våra
kunder på ett enklare sätt kan anmäla ärenden och hämta
scheman, och mindre administration för verksamheten.
m) Organisationsförändring där

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att ge

plan, bygg och miljö

kommundirektören i uppdrag att genomföra en förändring där

samorganiseras, för att få bort

sektor miljö och bygg upphör som egen sektor och blir en del av

”stuprör” och skapa större

sektor samhällsutveckling. Förändringen ska vara genomförd

möjligheter för samarbete och

senast 1 januari 2022. Eventuella beslut om förändringar i den

effektivare processer. (Sektor

politiska organisationen ska tas senast under hösten 2021.

ledning och verksamhetsstöd)

Sedan dess har sektorschef för samhällsutveckling fått ett
uppdrag genomföra en organisationsöversyn för att möjliggöra
att nuvarande sektor miljö och bygg blir en del av sektor
samhällsutveckling. Samtidigt arbetar administrativa enheten
med att se över reglementen och delegeringsordningar.
Dessutom kommer förslag till eventuella förändringar i den
politiska organisationen att bearbetas under 2021.
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos
Utfall april
Utfall

Budget

Budget

Prognos

Utfall

per april

per april

2021

H elår 2021

april 2020

73

67

202

202

72

2

0

0

3

8

-371

-384

-1 092

-1 094

-363

-3

0

0

-7

-8

-20

-21

-62

-62

-19

Verksamhetens nettokostnader

-319

-338

-952

-957

-310

Skatteintäkter

268

260

779

797

253

Generella statsbidrag och utjämning

69

66

199

204

54

Verksamhetens resultat

18

-12

27

44

-3

0

0

1

1

1

Finansiella kostnader

-2

-3

-10

-7

-3

Resultat efter finansiella poster

16

-14

19

38

-5

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

0

16

-14

19

38

-5

mnkr
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäktspost
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnadspost
Avskrivningar

Finansiella intäkter

Periodens resultat

Resultatet till och med april var positivt och uppgick till 15,7 mnkr. Det var 20,6 mnkr bättre
resultat än jämfört med april 2020. Periodens resultat var 29,9 mnkr bättre än budgeterat
resultat för perioden (-14,2 mnkr). Den stora resultatskillnaden jämfört med samma period
2020 beror på den försämrade skatteunderlagsprognosen som togs fram under våren 2020 i
inledningen av pandemin.
Budgetavvikelsen för perioden beror på att skatteintäkter och bidrag ligger 10,5 mnkr högre
än budgeten för perioden. Sedan budgeten togs fram i höstas har skatteunderlagsprognosen
förbättrats avsevärt.
Regeringens pandemirelaterade åtgärder har gjort att inkomsterna beräknas bli högre än
tidigare bedömning och utvecklingen av sysselsättningen minskade inte i den omfattning som
man befarade.
Även posten ofördelad budget, där till exempel löneökningarna är budgeterade, ger ett
överskott efter första perioden, kostnader beräknas uppstå senare under året.
Helårsprognosen pekar mot budgetavvikelse om 19,0 mnkr. Analys av helårsprognos
kommenteras under avsnittet Helårsprognos.
Verksamhetens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster) per april uppgick till 73,1 mnkr
vilket är en ökning med 1,2 mnkr jämfört med samma period föregående år (71,9 mnkr). Den

24

Uppföljning och helårsprognos Orust kommun april 2021
2021-05-18
största intäktsökningen återfinns inom kommunens erhållna bidrag, vilka har ökat med 1,9
mnkr. Bidrag från Socialstyrelsen har ökat med 2,4 mnkr, bidrag från skolverket har ökat med
1,4 mnkr samt övriga statsbidrag har ökat med 1,7 mnkr. Bidrag från Migrationsverket har
minskat med 2,7 mnkr och bidrag från Försäkringskassan har minskat med 1,4 mnkr jämfört
med samma period 2020.
Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) uppgick till
-371,3 mnkr vilket är en ökning med 8,3 mnkr jämfört med samma period föregående år (363,0 mnkr). Den största kostnadsökningen, 13,2 mnkr, står personalkostnaderna (inkl
pensionskostnader) för. I personalkostnaderna ingår periodens del av engångskostnad om 1,8
mnkr för höjt livslängdsantagande i RIPS för män vid beräkning av pensionsavsättning.
Övriga kostnadsökningar återfinns främst inom licenser/serviceavtal och kostnad för köp av
huvudverksamhet.
Kostnadsposter som minskat jämfört med samma period föregående år var elkostnader för
affärsdrivande verksamheter med 2,2 mnkr pga fjärrvärmeförsäljning och inhyrda lokaler med
1,0 mnkr avseende överförd bostadshyreshantering till Orustbostäder samt minskad inhyrning
av lokalytor för Eklunden. Övriga kostnadsminskningar finns inom inhyrd personal,
transporter och telefoni.
Jämförelsestörande poster tom april avser ökad engångskostnad om -1,8 mnkr pga beslutat
höjt livslängdsantagande för män vid beräkning av pensionsavsättning. Total engångskostnad
för 2021 beräknas hamna på -5,5 mnkr. Övriga poster avser nedlagd nettokostnad om -0,1
mnkr för kommunens detaljplaner inom exploateringsområden samt nettoutfall för sålda
tomter om +0,1 mnkr.
Kommunens skatteintäkter uppgick till 268,1 mnkr för perioden, vilket var en ökning med
15,3 mnkr jämfört med april 2020 (252,8 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar
korrigeringspost för slutavräkning 2020 om +3,9 mnkr och periodiserad slutavräkning 2021
om +2,9 mnkr. De högre skatteintäkterna beror framför allt på förändrad bedömning av det
ekonomiska läget med anledning av covid-19.
De generella statsbidragen och utjämning ökade med 14,3 mnkr jämfört med april 2020 och
uppgick till 68,6 mnkr. Inkomtutjämningsbidraget ökade med 4,7 mnkr till 43,3 mnkr.
Regleringsbidraget ökade med 9,9 mnkr till 15,1 mnkr. Kostnadsutjämningsavgiften minskade
med 0,1 mnkr till -10,7 mnkr. I år erhåller kommunen bidrag om +0,6 mnkr för LSSutjämning, jämfört med föregående år då kommunen fick betala avgift om -0,6 mnkr.
Fastighetsavgiften ökade med 1,3 mnkr till 19,7 mnkr. Under perioden har kommunen erhållit
generella statsbidrag om 0,7 mnkr i stöd för att säkerställa utbildning i coronapandemin,
skolmiljaden.

25

Uppföljning och helårsprognos Orust kommun april 2021
2021-05-18
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgick till -2,1
mnkr för perioden, vilket är en nettokostnadsökning med -0,5 mnkr jämfört med april 2020 (1,6 mnkr).
Nettokostnadsökningen beror på att kommunen erhåller en lägre överskottutdelning från
Kommuninvest. Räntekostnaderna på kommunens lån är 0,1 mnkr lägre till följd av den låga
räntenivån. Även beräknad ränta på pensionsavsättningen har minskat med 0,3 mnkr.

Helårsprognos
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om +37,5 mnkr. Det är 19 mnkr högre än
budgeterat resultat och 6,1 mnkr sämre än prognosen i februari. Skillnaden jämfört med
februariprognosen förklaras främst av försämrad prognos för sektor miljö och bygg samt högre
kostnader för pensionsavsättning i form av en engångseffekt av beslutet att höja
livslängdsantagandet för män i pensionsberäkningen.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 22
mnkr högre än budgeten. Som nämndes ovan ser den ekonomiska tillväxten ut att återhämta
sig snabbare än i tidigare bedömning. Sektorerna redovisar sammantaget en negativ
helårsprognos på -3 mnkr. Inom den ofördelade budgeten finns det från 2020 en
eftersläpande effekt mellan faktisk lönehöjning och budgeterad, där utfallet blev lägre.
Prognosen innehåller också lägre kapitalkostnader samt beräknad ersättning från staten för
sjuklöner för maj-juni som senare fördelas till sektorerna. Pensionskostnaderna beräknas bli
6,8 mnkr högre än budget varav 5,5 mnkr beror på en engångseffekt som beslutet om höjt
livslängsantagande för män innebär. Två fastigheter har sålts med en beräknad reavinst på 1,7
mnkr. Det är Ålgårds kvarn och Fjällmanska huset. Finansnettot beräknas till en positiv
budgetavvikelse om 2 mnkr. Avvikelsen beror på fortsatt gynnsamt ränteläge vid omsättning
av lån samt att det blev lägre nyupplåning 2020.
Ekonomiska kommentarer per sektor och affärsdrivande verksamhet
Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar en positiv helårsprognos på 0,9 mnkr. Det
beror på lägre kostnader för konsulter, personalrepresentation, fackliga ombud och färdtjänst.
Det är en osäker prognos beträffande pandemieffekterna på färdtjänstkostnaderna.
Sektor lärande redovisar en positiv helårsprognos på 1,8 mnkr. Grundskolan inklusive
grundsärskolan bedöms gå med underskott på -1,2 mnkr, främst på grund av högre
personalkostnader än budgeterat. Kostnaderna för upphandlad skolskjuts ser ut att bli 1 mnkr
lägre än budget. Gymnasieskolan och vuxenutbildning där även gymnasiesärskolan ingår
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redovisar en positiv helårsprognos på 0,8 mnkr till följd av färre elever som studerar i annan
kommun på särvux och gymnasiesärskolan. Återbetalning av statsbidrag för yrkesvux blir
också lägre än tidigare beräknat. Förskolan redovisar en positiv helårsprognos på 0,9 mnkr på
grund av lägre kostnader och ersättning för sjuklöner.
Sektor omsorg redovisar sammantaget en negativ helårsprognos på -0,9 mnkr. Verksamheten
vård och omsorg redovisar en positiv helårsprognos på 1 mnkr på grund av lägre
personalkostnader inom biståndsenheten samt mindre hemtjänsttimmar än beräknat i
ersättningsmodellen till äldreomsorgens hemtjänstenheter. Individ- och familjeomsorgen
redovisar en negativ helårsprognos på -1 mnkr. Underskottet finns inom vuxenenheten där
kostnaderna för försörjningsstöd har ökat, en utveckling som ses nationellt samt ökade
kostnader för en skyddsplacering. Enheten för barn och unga som tidigare år dragit med stora
underskott prognostiserar för året ett överskott med 1 mnkr. Verksamheten har erhållit ett
statsbidrag om 0,7 mnkr som bidrar till överskottet, men det beror också på det intensiva
arbetet med att minska pågående externa placeringar, till ett nytt förhållningssätt med
inriktning på att lösa behandling i egen regi på hemmaplan som nu börjar ge förväntad effekt.
Äldreomsorgen redovisar en negativ helårsprognos på -1,9 mnkr där underskottet finns inom
hemtjänsten och ett överskott inom särskilda boende. Hemtjänstenheterna bedöms i nuläget
inte klara att utföra sin verksamhet inom beslutad hemtjänstersättning. Det beror bland annat
på längre körtider och stora volymer av dubbelbemanning. Det beror också på att personal har
avslutats. Inom stöd och omsorg finns både över- och underskott, men sammantaget en
helårsprognos som är i balans med budgeten.
Sektor samhällsutveckling redovisar en helårsprognos som är i balans med budgeten. Inom
sektorn finns enheter med både beräknade över- och underskott. Mark och
exploateringsenheten redovisar ett större underskott på helåret på -1,4 mnkr. Det beror bland
annat på att delar av projekteringskostnaderna i projektet översvämningsskydd i Henån
kommer att belasta driften, då nytt beslut har fattats kring projektet. Beslutet innebar att ytan
bara skulle släntas av istället för tidigare planerade åtgärder och då inte längre får redovisas
som investeringsutgift. Räddningstjänsten räknar med ett mindre underskott på grund av
högre kostnader för jour och beredskap. Fritidsenheten redovisar en positiv helårsprognos på
0,6 mnkr till följd av restriktionerna för covid-19. Även sektorsövergripande verksamhet
redovisar överskott på grund av mindre konsulttjänster i utredningar samt verksamheten för
hamn och parkering på grund av lägre personalkostnader.
Den samlade helårsprognosen för sektor miljö och bygg bedöms till ett underskott på 5 mnkr.
Bygglovsenhetens prognos bedöms till ett underskott om -5,3 mnkr och miljöenhetens
prognos till ett överskott om 0,3 mnkr. Miljöenhetens positiva prognos beror högre intäkter än
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budgeterat.
Bygglovsenhetens prognostiserade underskott beror på väsentligt mycket lägre
bygglovsintäkter än budgeterat. Av totalt 6 mnkr i förväntade intäkter bedöms
bygglovsavgifterna i sämsta fall uppgå till endast 3,6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr lägre än budget.
År 2020 blev bygglovsavgifterna 1,7 mnkr lägre än budget. Anledningen är den långa
handläggningstid och kön som bildats för bygglovsansökningar. För att komma tillrätta med
de långa handläggningstiderna är en av åtgärderna att anställa fler handläggare. Förutom de
fem ordinarie handläggarna anställs nu ytterligare två handläggare, vilket innebär extra
lönekostnader på 0,7 mnkr. Enheten har också fått återbetala byggsanktionsavgifter för 0,5
mnkr. Byggenheten befinner sig i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. Det
pågår också en omorganisation där sektor miljö och bygg kommer att upphöra och bli en del
av sektor samhällsutveckling från årsskiftet. Under april månad avslutades sektorschefens
anställning efter överenskommelse. Avgångsvederlag och merkostnader för tillförordnad
sektorschef beräknas uppgå till 1,4 mnkr.
Sektor miljö och bygg har för året budgeterade kostnader på 19,3 mnkr varav 10,5 mnkr ska
finansernas genom intäkter och 8,8 mnkr genom tilldelad budgetram.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska åtgärder omgående vidtas om budgetunderskott
uppstått eller befaras uppstå. Om väsentliga avvikelser från tilldelad ram och lagstiftning
uppstått eller bedöms uppstå ska avvikelsen bli föremål för behandling i nämnden, vilken i sin
tur ska informera kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att minimera
underskottet.
Omfattande åtgärder är redan igång. Förutom det som redan nämnts ligger fokus på att korta
bygglovskön genom att angripa den från flera håll. Bygglovsenheten ska också förbättra
kommunikationen med sökande samt arbeta med förtroendeskapande insatser mellan politik
och förvaltning.
Förhoppningen är att åtgärderna ska minimera den nu bedömda budgetavvikelsen något.
Dock är det orimligt att tro att åtgärder kan minimera hela det befarade underskottet.
Sektorns finansiering vilar tungt på intäktssidan. För att komma till rätta med intäkterna
behöver kostnaderna tillfälligt öka genom att anställa fler handläggare. Att istället minska
kostnaderna och antalet handläggare skulle äventyra det utvecklings- och förändringsarbete
som nu pågår samt de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med
bygglovshandläggningen.
Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är 0,3 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 3,4 mnkr, vilket innebär totalt 3,7 mnkr i förbättrad resultatfond. Orsaken till
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förbättringen är lägre personalkostnader. Det budgeterade överskottet beror på att VA-taxan
succesivt höjs fram tills de stora investeringarna är klara för att möta den stora
kostnadsökningen som de innebär. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 6,2
mnkr.
Renhållningsverksamheten budgeterade med ett underskott på -1,1 mnkr på grund av högre
kostnader initialt i samband med övertagande av administration från tidigare entreprenör
samt nya ramavtal och entreprenör. Verksamheten får budgetera med underskott då det finns
en positiv resultatfond. Helårsprognosen är att verksamheten håller budget. Den utgående
resultatfonden beräknas uppgå till 0,6 mnkr.

Driftredovisning
Driftredovisning 2021
(mnkr)
Politisk verksamhet och revision
Sektor ledning och verksamhetsstöd

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos

Budget

Avvikelse

netto

netto

netto

netto

netto

netto

april 2021

april 2021

april 2021

helår 2021

helår 2021

helår 2021

-3,6

-4,2

0,6

-12,4

-12,5

0,1

-18,1

-19,1

1,0

-56,4

-57,3

0,9

Sektor lärande

-126,8

-130,1

3,3

-388,4

-390,2

1,8

Sektor omsorg

-126,5

-129,2

2,7

-388,5

-387,6

-0,9

Sektor samhällsutveckling

-17,7

-21,5

3,8

-64,4

-64,4

0,0

Sektor miljö- och bygg

-4,4

-2,9

-1,4

-13,8

-8,8

-5,0

Affärsdrivande Vatten och avlopp

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Affärsdrivande Renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör

0,0

0,3

-0,3

0,8

0,8

0,0

-14,3

3,4

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader)

-0,8

-4,8

4,0

-10,9

-297,9

-311,5

13,6

-934,0

-934,4

0,4

-24,6

-27,5

2,9

-28,2

-21,4

-6,8

Försäljning fastigheter, mark

0,1

0,0

0,1

1,7

0,0

1,7

Internränta

3,7

4,1

-0,3

12,0

12,3

-0,3

Kommunstyrelsens medel till förfogande

0,0

-2,4

2,4

-7,3

-7,3

0,0

Summa nämndsverksamhet
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende
semesterlön/ arbetsgivaravg.

Avgår verksamhetens interna intäkter

-52,2

-52,2

-152,2

-152,2

0,0

Avgår verksamhetens interna kostnader

51,8

51,8

151,1

151,1

0,0

Summa verksamheternas nettokostnad
Skatteintäkter

-319,0

-337,3

18,4

-956,9

-951,8

-5,1

268,1

259,8

8,3

796,5

779,3

17,1

Generella statsbidrag

68,6

66,4

2,3

204,0

199,1

4,9

Verksamheternas resultat

17,7

-11,2

28,9

43,6

26,7

17,0

Finansiella intäkter

0,4

0,5

-0,1

1,2

1,4

-0,2

Finansiella kostnader

-2,7

-3,5

0,8

-8,3

-10,5

2,2

Avgår finansiella interna intäkter

0,0

0,0

-0,140

-0,1

0,0

Avgår finansiella interna kostnader

0,4

0,4

1,150

1,2

0,0

29,9

37,5

18,5

19,0

Resultat

15,7
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Budget 2021

Utfall för
perioden

47,6

13,1

47,3

47,6

3,4

3,6

3,7

3,4

Kostnader

-47,6

-13,1

-47,3

-47,6

-varav personalkostnader

-14,5

-3,7

-14,2

-14,5

-varav lokalkostnader

-0,3

-0,1

-0,3

-0,3

Resultat efter justering
över/ underuttag

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatfond vid årets början

2,5

2,5

2,5

2,5

Årets över-/ underuttag

3,4

3,6

3,7

3,4

Resultatfond efter justering
över/ underuttag

5,9

6,1

6,2

5,9

Vatten och avlopp, mnkr
Intäkter
-varav över-/ underuttag

H elårsprognos H elårsprognos
april 2021
2021 februari

Budget 2021

Utfall för
perioden

H elårsprognos
april 2021

H elårsprognos
2021 februari

Intäkter

38,2

13,0

38,2

38,2

-varav över-/ underuttag

-1,1

0,3

-1,1

-1,1

-38,2

-13,0

-38,2

-38,2

-varav personalkostnader

-5,9

-1,7

-5,9

-5,9

-varav lokalkostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat efter justering
över/ underuttag

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatfond vid årets början

1,7

1,7

1,7

1,7

Årets över-/ underuttag

-1,1

0,3

-1,1

-1,1

Resultatfond efter justering
över/ underuttag

0,6

2,0

0,6

0,6

Renhållning, mnkr

Kostnader

Bedömning av balanskravsresultatet
Kommunen har inget

Balanskravsutredning, mnkr

balanskravsunderskott att återställa.
Årets prognos för balanskravsresultat är
positivt och beräknas uppgå till 35,7
mnkr, vilket därmed lever upp till lagens
krav. Reservering till

Prognos 2021

2020

Årets resultat

37,5

47,4

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

-1,8

-0,7

0,0

-

0,0

3,0

-

-

-

-

resultatutjämningsreserven kan göras

Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper

med 2,2 mnkr och då blir årets

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

35,7

49,7

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering av resultatutjämningsreserv
(RUR)

-2,2

-15,4

-

-

Årets balanskravsresultat

33,5

34,3

-

-

33,5

34,3

balanskravsresultat efter justering 33,5
mnkr. Jämfört med tidigare år är
balanskravsresultatet lägre.

Synnerligt skäl
Årets balanskravsresultat efter justering för
synnerliga skäl
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Årets prognos innefattar justering för realisationsvinst om -1,8 mnkr på grund av försäljning
av fastigheter.
I 2020 års bokslut reserverades 15,4 mnkr till resultatutjämningsreserven, vilket innebar ett
utgående värde på reserven om 67,8 mnkr för 2020. En maximal reservering om 2,2 mnkr kan
göras till resultatutjämningsreserven i år och ger då ett utgående värde om 70,0 mnkr.

Finansiella rapporter
Investeringsredovisning
Budget
2021

Utfall april
2021

Prognos
2021

Fastighet

-1,5

0,0

-1,5

Övr investeringar

-1,0

-0,2

-1,0

mnkr
Sektor lärande
Sektor lärande summa
Sektor omsorg

Fastighet
Övr investeringar

Sektor omsorg summa
Sektor samhällsutveckling

Fastighet

-15,4

-5,0

-0,4

-3,8

-28,7

-7,8

-19,2

-15,6

-2,0

-16,3

-5,9

0,0

-5,0

-9,4

-5,7

-5,3

-20,0

-8,0

-17,7

Övr investeringar
Övr investeringar

Sektor mijö och bygg summa
Fastighet
Övr investeringar
Sektor ledning och verksamhetsstöd summa
Skattefinansierad verksamhet summa
Affärsdrivande

-2,5

-7,5

Hamn, parkering

Sektor samhällsutveckling summa

Sektor ledning och verksamhetsstöd

-0,2

Gång- och cykelväg
Mark

Sektor miljö och bygg

-2,5
-23,7

Fjärrvärme

-5,6

-0,3

-5,8

-56,4

-16,0

-50,1

-0,3

0,0

-0,2

-0,3

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

-3,4

-1,6

-4,5

-3,4

-1,6

-4,5

-91,3

-25,6

-76,4

0,0

0,0

0,0

Renhållning

-10,7

-0,8

-6,4

Vatten- och avlopp

-34,8

-5,9

-34,8

Affärsdrivande verksamhet summa
Summa investeringar totalt

-45,5

-6,7

-41,2

-136,7

-32,3

-117,6

Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgick till 32,3 mnkr till och med sista april. Årets budgeterade
investeringar uppgår till 136,7 mnkr och helårsprognosen bedöms till 117,6 mnkr. De största
projekten är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen för 14,9 mnkr och
ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk för 8 mnkr. Vidare utgörs de större projekten av
fortsatt ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende med 12 mnkr och en ny energikälla
på Ängås skola för 8,5 mnkr.
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Sektor lärande
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 1,5 mnkr vilka är budgeterade. Det är bland
annat projektering av förskola i Svanesund som beräknas starta under hösten. Sektorn har 1
mnkr för mindre investeringar och som planen är nu kommer del av årets medel användas till
att rusta upp utemiljön på några av kommunens förskolor.
Sektor omsorg
Fastighetsinvesteringarna beräknas uppgå till 17,9 mnkr vilket är ca 5 mnkr lägre än
budgeterat. De två stora projekten ombyggnation av Ängsvikens och Strandgårdens
äldreboende kommer att slutredovisas under året och kostnaden för dessa är lägre än dess
totalbudget.
Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1 mnkr för året,
dessa medel förväntas att användas i sin helhet.
I övrigt pågår flera större projekt inom sektorn, bland annat pågår ett arbete med övergång till
nyckelfritt inom hemtjänsten, införande av digitala läkemedelsskåp men också inköp av
inventarier till Strandgården i samband med den ombyggnationen som är i sin slutfas.
I samband med ombyggnationen på Strandgården uppstod ett oplanerat behov av
spoldesinfektorer, vilket innebär att budgeten för inventarier kommer att överstigas med 0,2
mnkr.
Sektor samhällsutveckling
Periodens investeringsutgift uppgick till 15,2 mnkr. Prognosen för helåret är en utgift på 50
mnkr av budgeterade 55,9 mnkr. Den största budgetavvikelsen är lägre utgift för projekt Östra
hamnen med ca 2 mnkr. Några av investeringarna som var planerade inom
hamnverksamheten att flyttas till 2022 till följd av tidsbrist där chef för Hamn och parkering
blivit tf chef för affärsdrivande verksamhet under del av året.
Affärsdrivande verksamheter
Investeringsutgifterna för Vatten och avlopp beräknas till 34,8 mnkr vilket ligger i paritet med
årets budget. En av de stora investeringarna under året är VA-länk Väst som beräknas till en
utgift på nästan 15 mnkr för 2021.
Investeringsutgiften för Renhållning beräknas till 6,4 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än
budgeterat. Arbetet med driften av verksamheten har medfört tidsbrist att genomföra vissa
investeringar som flyttas fram till år 2022. Åtgärder enligt ÅVC-utredning är en av
investeringarna som flyttats till 2022.
Sektor ledning och verksamhetsstöd
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Den största enskilda investeringen är IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk med en
budget på 1,1 mnkr. Detta projekt stängs i april 2021 och kommer att uppgå i ett eller flera
nya projekt, men fortfarande är prognosen att detta samlat för året ska bli 1,1 mnkr.
Införandet av e-handelssystemet har kostar 0,6 mnkr för år 2021 som ligger i nivå med
budget.
Totalt prognosticeras investeringarna till 4,5 mnkr för året att jämföras med budgeten på 3,4
mnkr, alltså en negativ avvikelse med 1,1 mnkr. Denna avvikelse beror huvudsakligen på tre
projekt:


Teams installationsprojekt, övergång från Skype till Teams, obudgeterat -0,3 mnkr



Fiberstamnät Käringön, tidigare betalning, obudgeterat -0,3 mnkr



Nimble server, serverrumsprojekt, högre kostnad än grundkalkyl, -0,3 mnkr
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Exploateringsredovisning
Ett flertal exploateringsprojekt är i gång för att säkerställa bostads- och
industrimarksförsörjningen framöver. Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket gör
att slutredovisning av pågående projekt ligger flera år fram i tiden.
Framtagande av tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser.
Kommunen har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och
förstudie, projektering, genomförande och försäljning.
Planering och förstudie, det vill säga kostnader för planprogram och detaljplaner, redovisas i
driftredovisningen (resultaträkningen) och följer budget. De flesta exploateringsprojekt
befinner sig just nu planerings- och förstudiefasen.
I nedan tabell visas utfall och prognos för 2021 för denna fas.
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Övriga kostnader för exploateringar förväntas uppgå till 2,5 mnkr, vilket ligger i nivå med
exploateringsbudgeten för 2021. Däri ligger kostnader för framtagande av industritomter som
ska försäljas inom Lunden/Bön.
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Vision Orust 2040
Orust – den gröna och trygga ön
där tanken är fri och drömmar får liv
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1 Ekonomisk redovisning och analys
Sektorn totalt, mnkr

Budget helår

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

Intäkter

160,3

53,8

160,3

160,3

Kostnader

-224,7

-71,5

-224,7

-220,1

-varav personalkostnader

-81,7

-25,8

-80,7

-81,7

-varav lokalkostnader

-8,2

-2,7

-8,2

-8,1

Nettokostnader

-64,4

-17,7

-64,4

-59,8

Budgetram

-64,4

-21,5

-64,4

-60,9

0,0

3,8

0,0

1,1

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr

Budget helår

Helårsprognos
april

Sektorsövergripande

-4,6

-0,9

0,6

0,1

Hamn och Parkering

-3,0

-1,2

0,3

0

Fastighet inkl.

-5,2

-0,8

0,0

0

Plan

-5,5

-1,7

0,0

0

Kost och lokalvård

-0,4

0,5

0,2

0,2

Kultur

-10,4

-3,7

0,1

0,2

Fritid

-11,3

-3,6

0,6

0,6

Räddningstjänst

-14,7

-5,3

-0,4

0

Mark och exploatering

-9,2

-0,9

-1,4

0

Summa

-64,4

-17,7

0,0

1,1

bostadsanpassning

1.1

Utfall och helårsprognos

Prognosen för sektor Samhällsutveckling är resultat enligt budget.
Sektorövergripande +0,6 mnkr
Resultat för perioden är ett överskott med +0,6 mnkr. Verksamheten har
en post för konsulttjänster och för tillfället gör verksamheten en del
utredningar utan konsulthjälp.
Hamn och parkering +0,3 mnkr
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Resultat för perioden är ett underskott med -0,2 mnkr. Det beror på att
verksamheten har säsongsbetonade verksamheter såsom gästhamn och
parkering och intäkterna är till största delen kopplat till sommaren.
Prognosen är ett överskott med +0,3 mnkr till följd av personalförändring
under året. Chef för Hamn och parkering har gått in som Tf chef
affärsdrivande under en tid och hans lön belastar under tiden inte enbart
hamn och parkering.
Fastighet +/-0
Resultat för Fastighet för perioden är ett överskott med +0,5 mnkr.
Prognosen för Fastighet är resultat enligt budget. Det finns en osäkerhet i
försäljningen av Myckleby. Så länge beslut inte är taget i
förvaltningsdomstolen belastar kostnader verksamheten vilka inte är
budgeterade.
Resultatet för Bostadsanpassning för perioden är ett överskott med +0,5
mnkr. Det är fortfarande tidigt på året och de flesta anpassningarna sker
under mitten och senare delen av året. Prognosen för helår är resultat
enligt budget.
Plan +/-0
Resultat för perioden är ett överskott med 0,1 mnkr. Verksamheten löper
på som planerat och prognos är resultat enligt budget.
Kost och lokalvård +0,2 mnkr
Resultat för perioden är ett överskott med +0,6 mnkr. Fram till och med
april kommer verksamheterna att få ersättning för sjuklöner från staten.
Dessa prognostiseras till +0,2 mnkr vilka planeras att lämnas som
överskott.
Kultur och bibliotek +0,1 mnkr
Resultat för perioden är ett underskott med -0,2 mnkr. Helårsprognosen är
ett överskott med +0,1 mnkr. Detta är kopplat till covid-19 då
verksamheten inte kan planera in de evenemang som önskas. Till hösten
planeras att biblioteket ska ha öppet även på måndagar i Henån, vilket
kommer innebära ökade kostnader.
Fritid +0,6 mnkr
Resultatet för perioden är ett litet överskott med +0,1 mnkr. Det beror på
4
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att mycket av bidragen till föreningar är utbetalda. Helårsprognosen är ett
överskott med +0,6 mnkr till följd av restriktionerna för covid-19. Det finns
en vakant tjänst på halvtid som de avvaktar med att rekrytera tills
verksamheten kan återgå till det lite mer normala. Verksamheten är mycket
begränsad så länge restriktionerna finns kvar. När de släpper finns risk att
trycket på fritidsgårdarna och fritidsaktiviteterna blir väldigt högt.
Räddningstjänst -0,4 mnkr
Resultatet för perioden är ett underskott med -0,4 mnkr. Det är i huvudsak
kostnad för jour och beredskap som har kostat mer än budgeterat. Det
undersöks om det är så att verksamheten fått för lite i lönekompensation
för dessa kostnader under tidigare år. I detaljbudgeten har det tagits medel
från driftpengar för att öka budgeten för jour och beredskap men det räcker
fortfarande inte. Under första delen av detta året har verksamheten haft fler
händelser än vanligt och även mer tidskrävande händelser
Mark och exploatering -1,4 mnkr
Resultatet för perioden är ett överskott med +1 mnkr. Detta på grund av
två vakanser som nu är tillsatta samt flera stora arbeten som inte är
slutförda, exempelvis asfaltering. Under året ska en fastighet rivas och den
kostnaden beräknas rymmas inom den ordinarie budgeten för i år.
Verksamheten har fått överfört 3,5 mnkr i budgetpost för parkverksamhet.
En tjänst till detta har tillsatts och börjar efter sommaren.
Verksamheten har tillsammans med ekonom och planchef kollat igenom
samtliga underlag för projekteringen av den gamla investeringen
översvämningsskydd Henån som inte genomförs. Istället togs beslut att
ytan skulle släntas av. De kostnader i den gamla projekteringen som inte
kan användas i den nya investeringen måste utrangeras. Det är kostnader
för projektledare och kostnader för konsult som togs in för att göra ansökan
för bidrag från MSB. Summan beräknas till -1,4 mnkr som belastar Mark
och exploatering och -0,3 mnkr som belastar planverksamheten för det som
kan användas i planprogram för Henån C.

1.2

Investeringar

Samhällsutvecklings investeringsutgift för perioden uppgår till -15,2 mnkr.
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Budgeterade medl uppgår till 55,9 mnkr. Prognosen för helår är en utgift
på -50 mnkr. De största avvikelserna är lägre kostnad för Östra hamnen än
budgeterat med ca 2 mnkr, sedan kommer några av investeringarna som
var planerade inom hamnverksamheten att flyttas till 2022 till följd av
tidsbrist där chef för Hamn och parkering blivit tf chef för affärsdrivande
verksamhet under del av året.
Fastighetsinvesteringar för Lärande beräknas uppgå till -1,5 mnkr vilka är
budgeterade. Det är bland annat start av projektering av förskola i
Svanesund som beräknas starta under hösten.
Fastighetsinvesteringar för Omsorg beräknas uppgå till -17,9 mnkr vilket
är ca 5 mnkr lägre än budgeterat. De två stora projekten Ängsviken och
Strandgården kommer att slutredovisas under året och kostnaden för dessa
är lägre än dess totalbudget.
1.3

Händelser under perioden

Mark och exploatering
Köp klart av Svanesund 7:64 där kommunen ska bygga en ny förskola och
genomföra markanvisning för bostäder. Investeringsprojektet Östra
Hamnen är genomfört och ska slutbesiktigas i maj. Under tertialet har en
vakant tjänst för mark och exploateringsingenjör tillsatts.
Trädgårdsingenjör är anställd och börjar i augusti att arbeta med att höja
ambitionsnivån i våra tätorter.
Kost och lokalvård
Sedan skolstarten efter jullovet har högstadiet haft helt och delvis
distansundervisning. Detta har inneburit en omställning för köken, dels i
planeringsarbetet med ett lägre portionsantal, men också i och med att
köken packat lunchmat för upphämtning av elever varje dag.
Införandet av inköp- och faktureringssystem har tagit mycket tid i anspråk
både inom kost och lokalvård då det är ett helt nytt förfaringssätt avseende
beställningar. Våra beställare gör nu även konteringarna så att kostnaderna
hamnar rätt.
I början av februari hade vi möjlighet att erbjuda flertalet medarbetare
vaccination mot covid-19. Då våra medarbetare inom både kost och
lokalvård träffar många människor i sitt arbete, var det positivt att kunna
6
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erbjuda vaccinering till flertalet av dem.

Fritidsenheten
Pandemin gör att fritidsenheten får fortsätta anpassa verksamheten i form
av mindre grupper och digitala mötesplatser. Sportlovs och
påsklovsaktiviteter ställdes inte in, utan ställdes om i form av coronaanpassade aktiviteter för våra ungdomar. Under tertialet har badbryggan i
Svanesund renoverats. Sommarlovsaktiviteter planeras för fullt och bidrag
från Socialstyrelsen inväntas.
Fritidsledarna har fått gå en högskolekurs som en del i
kompetensutvecklingsplanen. Verksamheten har anställt två unga vuxna
sommarjobbare inför sommarlovet.
Plan
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 fem detaljplaner samt utöka verksamhetsområdet för
vatten- och avlopp i Halsområdet Svanesund för att möjliggöra
utvecklingen mot åretruntboende där. Arbete med projektplan för
kommande översiktsplan har pågått under perioden. Två genomförda
workshops med politiken. Föräldralediga planarkitekter är tillbaks i arbete
vilket förbättrar personalresurser och därmed potentialen att hålla tidplaner
och budget för prioriterade planer.

Kultur och bibliotek
Verksamheten är fortsatt mycket påverkad av den pågående epidemien
med inställda/uppskjutna evenemang, något minskade öppettider på
biblioteken på grund av minskat antal besökare mm. Fortsatt pågående
arbete med upprustning och utveckling av vandringsleder. Arbetet med
meröppetanpassning av Varekils filialbibliotek pågår. Även filialbiblioteken
i Ellös och Svanesund finns med i planeringen. Planering inför årets
kulturmiljöinsatser pågår.
Kulturplanen 2021-2024 har antagits.

Fastighetsenheten
Under tertialet har flertalet renoveringar gjorts. Strandvägen 4 i Ellös har
7
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totalrenoverats, hemtjänsten och hemsjukvårdens personalutrymmen i
Ellös har totalrenoverats, Projektet Strandgårdens äldreboende fortlöper.
Ängsviken totalrenoveringar av rum på korttidsenheten, detta arbete skall
fortsätta under året.

Räddningstjänst
Under tertialet har det varit fler räddningsuppdrag än föregående år,
trafikolyckor och automatlarm har ökat.
I början på året ingick räddningstjänsten i en gemensamsystemledning
efter lagkrav (LC54), Detta har fungerat mycket väl och man har under
perioden haft lite intrimning av systemet.
Test av ny personal har genomförts och man har några nya personer som
kommer genomföra internutbildning under året. Tyvärr har
räddningstjänsten tappat personal då flera personer som valt att sluta eller
gått i pension.
Upphandling av nya el-fordon gjordes under hösten och leverans av dessa
kommer under våren.

Hamn- och parkering
Planering och förberedelser inför sommarsäsongen är igång. Under tertial
ett har Etapp 1 av Sjöbodsbryggan i Ellös färdigställts. Arbetet med
framtagande av riktlinjer för parkering och parkeringsnorm har påbörjats.
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2 Måluppfyllelse och analys
2.1

Attraktiv kommun

Mål

Kommentar

1.Ett gott bemötande och

Årets uppföljningar sker genom kund-

god tillgänglighet

och servicemätningar inom kundtjänst,

Nuläge

Årsprogn
os

fritidsenheten, fastighet och kostenheten.
Det finns upprättade handlingsplaner
från förgående resultat som
verksamheterna arbetar mot. Exempel på
åtgärder är ökat stöd för ungdomsråd,
förbättrad tillgänglighet, riktlinjer för
måltid som beslutats i år av
kommunfullmäktige. De nya beslutade
riktlinjerna för måltid kommer att bidra
till ytterligare dialog och samarbete med
våra beställande kunder, där kostenheten
kan ta tillvara på deras synpunkter och
önskemål rörande måltider vi lagar.
Under tertial ett har sektor
samhällsutveckling i samband med ny
upphandling av renhållning startat upp
en kundtjänst, då verksamheten övertagit
administrationen i egen regi. Detta har
lett till ökad kontroll samt ökad
tillgänglighet för våra kunder.
De besökande verksamheterna såsom
bibliotek och fritidsenheten har
fortfarande trots pandemin kunnat
upprätthålla god tillgänglighet och
service. Inom kultur- och
biblioteksverksamheten erbjuds
hemkörning av böcker, take-away påsar,
digitala evenemang. Tillgänglighetsfrågan
överlag har aldrig varit så aktuell som nu
för fritidsenheten, när ungdomar inte får
träffas som vanligt. Inom fritidsenheten
fortlöper digitala mötesplatser och
mindre grupper i våra lokaler.
Fritidsenheten har arbetat mycket
Insatser som lett till ökad tillgänglighet är
bland annat ökat tillgänglighet på
kvällstid per telefon, information till
vårdnadshavare om verksamheten och
hur de anpassat för att finnas där för
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

ungdomar, kompissamtal för ungdomar
med mera.
Under tertialet har beslut fattats om
utökade öppettider på huvudbiblioteket
Henån, samtidigt som arbetet med
meröppet bibliotek fortlöper parallellt.
2. En trygg och omtyckt

Till målet är sju riktade uppdrag från

kommun att bo, leva, besöka

kommunfullmäktige kopplade för hela

och verka i

perioden. Samtliga uppdrag är påbörjade
och förväntas avslutas i år.
Sektorn har arbetat med trivselhöjande
åtgärder i Henån som centralort för att
stärka attraktiviteten som i ett led att
Orust ska vara en trygg och omtyckt
kommun att bo, leva, besöka och verka i.
Åtgärder som gjorts under tertialet är
bland annat dekorationer vid rondellen i
Henån. Arbetet med trivselhöjande
åtgärder i våra tätorter kommer att höjas i
samband med att en trädgårdsingenjör
anställs.
Sektor samhällsutveckling arbetar
kontinuerligt med kortare ledtider och
handläggningstider vilket vi ser i våra
bostadsanpassningshandläggning och
planbesked. Nya rutiner som arbetats
fram gällande planbesked har givit effekt.
Vi ser också att handläggningen av
ärenden sker professionellt och
rättssäkert, då vi vunnit samtliga
överklaganden vi fått in.
Fritidsenheten klättrar i ranking avseende
trygghet och bemötande gentemot våra
ungdomar. Våra ungdomar i kommunen
upplever att fritidsenheten erbjuder en
trygg miljö och att personalen har ett gott
bemötande.

3. Synliggöra och stärka

Sektorn har aktivt arbetat med att sprida

Orust identitet och goda

goda resultat och nyheter på kommunens

värden

officiella Facebook sida. Mycket god
respons bland våra inlägg samt ökad
insyn för våra medborgare.
Vårt arbete med ekologiska livsmedel
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

uppmärksammas av flera aktörer.
Andelen ekologiska inköp ökar, alltså
andelen ekologiskt som även är svenskt.

Uppdrag

Kommentar

a) Seniorbostäder som

Förutsättningar för utbyggnad av seniorbostäder i

hyresrätter prioriteras vid

hyresrättsform har skapats i detaljplan för Åvägen.

kommande markanvisningar

Detaljplanen skall antas efter genomförd projektering

med start 2019 (Sektor

av åns erosionssäkring, senast hösten 2021. En

samhällsutveckling)

upphandling för ett kooperativt hyresboende är

Prognos

genomförd med riksbyggen hösten 2020.
Direktanvisning till Stiftelsen Orustbostäder pågår av
byggrätt på Åvägen i Henån för hyresrätter.
Markanvisningsavtal beslutas av kommunfullmäktige i
maj månad.
Förutsättningar för seniorbostäder i hyresrätter
skapas också i Svanesund. Planprogrammet för
Svanesunds centrum skall godkännas av
kommunfullmäktige under tertial två. Programmet
ligger till grund för detaljplaner som skapar
förutsättningar för markanvisningar för
seniorbostäder i hyresrättsform. Ett arbete med
detaljplan för Svanesund centrum norra har påbörjats,
samråd skall hållas under slutet på 2021, och
detaljplan för Svanesunds centrum södra kommer
påbörjas under tertial två 2021. En detaljplan för
hyresbostäder i Stiftelsen Orustbostäders regi
"Triangeln" skall antas under tertial två 2021.
b) Omvandla detaljplaner

I uppdraget att ändra 9 fritidsplaner till

för fritidshusområden till

åretruntboende har en förstudie genomförts. Detta

året-runt, start 2019 (Sektor

har lett till beslut i kommunstyrelsen i mars att i en

samhällsutveckling)

första etapp genomföra fem detaljplaner samt utöka
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i
Halsområdet Svanesund för att möjliggöra
utvecklingen mot åretruntboende där. Samråd för de
fem planerna beräknas ske under hösten 2021.
De fem detaljplanerna som ska genomföras är:
Detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med
flera, detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med
flera, detaljplan för Svanesunds samhälle, detaljplan
för Hals Stora 2:3 med flera samt detaljplan för
Svanviks fritidshusområde med flera.
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Uppdrag

Kommentar

d) Sjöbodar på kommunens

Program för Henån centrum som i efterföljande

mark/villkor ses över för att

detaljplan kan möjliggöra sjöbodar längs sjöbodkullen

skapa möjlighet för fler

har antagits av kommunfullmäktige i april 2021. En

Orustbor att få tillgång till

handfull sjöbodar har lagts till i detaljplan för

sjöbod på sikt. Ny policy,

Mollösunds hamnområde, denna plan beräknas antas

riktlinjer och bestämmelser

under tertial två 2021.

tas fram 2019 för sjösättning

Mark- och exploateringsenheten har dialog med

2020. (Sektor

politiken om upplägg om sjöbodspolicy.

Prognos

samhällsutveckling)
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i) Förbättra företagsklimatet

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för Henån

genom samverkan mellan

arbetar kommunen ihop med vägföreningen för att

kommun och näringsliv.

öka trivseln. Det pågår fortfarande en inventering om

(Alla sektorer)

ansvarsfördelning mellan Företagsföreningen,
Vägföreningen, Trafikverket och kommunen rörande
Henåns centrum.

Möjliggöra odlingslotter i

Förutsättningar för odlingslotter och annan

framtida detaljplaner

bostadsnära odling arbetas in i detaljplan för Dalby
Henån. Antagande av program för Dalby sker tertial
två 2021 och markanvisning och framtagande av
detaljplan följer därpå.

Lokaliseringsutredning av

En förstudie med utgångspunkt om

ny brandstation i syfte att

räddningstjänstens lokalisering utifrån lagstiftning,

säkra en trygg framtida

bemanning och inställelsetider har tagits fram och

Räddningstjänst samt utreda

presenterats för politiken.

effektiviseringsvinster i en

Sektor omsorg har upprättat en mindre behovs- och

samordning med hemtjänst

konsekvensanalys gällande hemtjänstens behov av

samt andra funktioner.

lokal i Varekil. I behovsbeskrivningen framgår det

(Sektor samhällsutveckling

fördelar respektive nackdelar med samlokalisering av

och sektor omsorg)

hemtjänsten i Varekil.
De flesta av hemtjänstdistrikt får ökade
inställelsetider och körtider med en samlokalisering,
vilket förtar de fördelar som verksamheten såg.
Dessutom, behöver viss del av hemtjänsten ändå
finnas kvar i Henån, Svanesund och Ellös för att
kunna fungera och vara effektiva.
Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte är
aktuellt att samlokalisera hemtjänst och hemsjukvård i
Varekil, då nackdelarna väger tyngre än de eventuella
fördelarna.
Sektor samhällsutveckling arbetar fram en
behovsanalys och behovsbeskrivning som förväntas
vara klart under tertial två 2021.

n) Från 2021 driftsätta en ny

En trädgårdsingenjör är anställd och börjar arbeta i

gemensam parkenhet med

slutet av Augusti 2021. Innan sommaren 2021

ökat fokus på trivselhöjande

kommer plantering med skulptur vid rondellen i

åtgärder i våra orter.

Henån genomföras.

Indikator
Gott bemötande i

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

90

90

Kommentar
Inom följande områden görs det

brukar- och

servicemätningar; kundtjänst

kundenkäter, Sektor

(felanmälningssystem), räddningstjänst,

samhällsutveckling

fritidsenheten samt fastighetsenheten.
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Indikator
Handläggningstider

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

-10

-10

Kommentar
Kortare handläggningstid än lagkrav

, procentuell

inom bostadsanpassning. Sektor

avvikelse från

samhällsutveckling håller även

lagkrav.

handläggningstid vid ansökan om
planbesked. Det har under tertialet
inkommit 2 planbesked, varav alla är
beslutade inom lagstadgad tid, Nya
rutiner vid planbesked har givit effekt.

Öppethållande

60

74

Kommunstyrelsen har beslutat att ha

huvudbibliotek

måndagsöppet i huvudbiblioteket

(inkl. meröppet),

Kajutan, vilket kommer att leda till ökad

timmar/vecka

tillgänglighet för våra invånare och
besökare. Pilotprojekt av Meröppet drivs
parallellt.

Helhetsbedömning

90

90

Inom följande områden görs det

kring nöjdheten

servicemätningar; kundtjänst

med service/

(felanmälningssystem), räddningstjänst,

verksamheten i

fritidsenheten samt fastighetsenheten.

brukar- och

Inom respektive enheter har det tagit

kundenkät

fram handlingsplaner som
förhoppningsvis kommer leda till ökad
effekt.
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Andel nöjda,

90

90

trygghet (%)

I den nationella mätningen inom
fritidsgårdar så ser vi en positiv trend
avseende tryggheten på våra
fritidsgårdar. Fritidsenheten arbetar
mycket med relationsskapande i tidig
åldrar såväl på plats i sina egna lokaler
som i skolans lokaler, vilket är en effekt
av den positiva trenden.

Vunna

100

90

Inga överklaganden under detta tertial.

överklaganden %
Antal nomineringar

1

Öka

(st)

2.2

Inom ekomatsligan klättrar vi
förhoppningsvis i ranking.

Hållbarhet och hushållning

Mål

Kommentar

4.Minskad klimatpåverkan

Energianvändningen har ökat med 10 %

Nuläge

Årsprogn
os

jämfört med första kvartalet 2020.
Orsaken är lägre temperatur än normalt,
särskilt jämfört med 2020 som var mycket
mild. Elanvändningen har varit
oförändrad jämfört med samma period.
Daggradskorrigerade värden innebär en
effektivisering med 5 % för både värme
och el. Driftoptimering, ny teknisk
utrustning och en ”covid-effekt” på
framför allt idrottshallar har bidragit till
resultatet.
Arbetet med att ta fram nya nyckeltal för
uppföljning av minskad klimatpåverkan
kommer att tas fram under 2021.
Upphandling av 15 nya rena el-bilar är
gjord och innan sommaren kommer dessa
tas i bruk. Det betyder att vi nu ligger i
fas med vår plan för utbyte av fossilfria
fordon och laddhybrider.
Projektet Klimatklivet som kostenheten
deltagit i är avslutat och målet med att
minska klimatpåverkan med 13 procent
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
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

kopplat till klimatpåverkan. Minskade
livsmedelsinköp har bidragit till att vi kan
erbjuda Guldkant till de äldre inom
budgetram.
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5.Hållbar ekonomisk

Tre uppdrag från kommunfullmäktige är

hushållning som ger

kopplade till målet. Samtliga är började

förutsättningar för framtida

och bedöms slutföras, varav ett avseende

välfärd och tillväxt

digitalisering fortlöper ständigt.
Kommunfullmäktige har antagit
planprogram för Henån centrum. Syftet
med planprogrammet för Henån centrum
är att redovisa ett helhetsgrepp för
utvecklingen av centrum som
utgångspunkt för kommande
detaljplaner.
Detaljplanen för del av Svanesund 2:2,
kvarteret Triangeln har under tertialet
beslutat om godkännande för granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
ett flerbostadshus och radhus samt
tillhörande komplementbyggnader och
parkering.
För att skapa förutsättningar för framtida
tillväxt har beslut fattats om ändring av
fem detaljplaner för att möjliggöra ökat
helårsboende.
Sektor omsorg har övertagit en del av
kost- och lokalvårds budgetram för att
själv bekosta sina inköp av livsmedel. En
förväntad effekt är att överbeställningar
samt svinn minskar i verksamheterna.
Ungdomsverksamheten har redan
påbörjat arbetet i årskurs 5 för att
förebygga inför tonårsåldern. Lära känna
barn och ungdomar i tidig ålder är
socioekonomiskt hållbart.
Arbetet med STO-bron har intensifierats.
Trafikverket, Västra Götalandsregionen
och Orust kommun har upprättat en
avsiktsförklaring som avser utredning,
projektering och byggnation av
förbindelse mellan Orust och fastlandet.
Syftet är att parterna skall nå en
överenskommelse om ansvar och
kostnader för genomförande av projektet
i dess olika delar.
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Uppdrag

Kommentar

c) Industriområden

Arbete med framtagande av detaljplan för

prioriteras för byggnation av

verksamhetsområde i Varekil samt planprogram som

arbetsplatser (Sektor

möjliggör kommande detaljplan för industri i

samhällsutveckling)

Svanesund Ängås fortskrider. Samråd för

Prognos

Varekilsplanen planeras till tertial två 2021. Program
för Ängås bedöms kunna godkännas av
kommunfullmäktige under tertial två 2021.
Projekteringen av det nya industriområdet i LundenBön är i slutfas och beräknas vara färdig innan
sommaren 2021.
l) Effektivisera våra interna

Under tertialet har e-tjänst för specialkost och e-

och externa processer

tjänst för föreningsstöd påbörjats och förväntas

genom att arbeta

slutföras under tertial två. Förväntad effekt;

sammanhållet mot smarta

kvalitetssäkring, minskad administration,

digitala lösningar i samtliga

kundvänligare och säkrare hantering av information.

verksamheter, start 2019

Två interna e-tjänster inom räddningstjänsten har

(Alla sektorer)

gjorts och implementerats. En e-tjänst avseende
övningsrapport samt en e-tjänst avseende material
och brister. Detta har lett till mer kontroll över
material och brister, kvalitetssäkring och mindre
administration.
Två interna e-tjänster inom vatten- och avlopp samt
renhållning är implementerade. En avseende
anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, samt en
avseende ”mina-sidor”, där kunder har möjlighet att
bland annat hämta sitt hämtschema avseende
renhållning. Detta har lett till att våra kunder på ett
enklare sätt kan anmäla ärenden och hämta scheman,
och mindre administration för verksamheten.

Arbeta fram en ny

Upphandling av konsulter för att driva arbetet framåt

Översiktsplan med sikte på

med projektplan och framtagandet av digital

2040 (Sektor

översiktsplan överklagades till förvaltningsrätten och

samhällsutveckling och

kammarrätten, som slutligen ansåg att Orust

sektor ledning- och

kommuns förfrågningsunderlag var helt enligt Lagen

verksamhetsstöd)

om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingen
vann laga kraft i januari 2021. Arbetet startades med
att ta fram politikens nyckelområden genom två
digitala workshops. Med nyckelfrågorna med oss som
kopplade till FN:s miljömål, regionala och
delregionala strategier så startade arbetet med att
utforma projekt- och tidsplan. Projekt- och tidplan
kommer att behandlas av kommunstyrelsen i maj
2021.
Preliminärt planeras en ny översiktsplan att
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

presenteras för kommunfullmäktige i december 2023.

Indikator
Miljöbilar i

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

55

35

Kommentar
Miljöbilar i kommen kommer att öka då 15

kommunorganisatio

nya el fordon är på väg in.

nen, andel (%)

I jan – april har ett fordon tillkommit som är
el. Målvärdet på 35 baserades på att vi
trodde att den nya indikatorn skulle ha en
striktare definition av miljöbil, vilket inte
var fallet.

Ekologiska

60

52

Fortsatt ökade inköp av ekologiska

livsmedel i

livsmedel för att nå det nationella målet

kommunens

på 60% ekologiska inköp i offentlig

verksamhet under

sektor. Då vi har en stor andel ekologiskt

årets 6 första

på avtal ger inte dessa inköp några

månader enligt

negativa avtryck på livsmedelsbudgeten.

KKiK, andel (%)

Inköpen av ekologiskt påverkar alltså inte
det ekonomiska utfallet negativt.

Energianvändning i

9 500

10 285

Prognosen just nu pekar mot 9500 MWh

kommunens ägda

för 2021. Målvärdet ligger felaktigt för

fastigheter

högt tack vare oväntat snabb

(MWh/år)

effektivisering fram till 2020.
Effektiviseringstakten har stannat av
något första kvartalet och följer den
förväntade minskningen om 2-5 % per
år.

Andel fossilfri

95

95

I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar

uppvärmning i

för spetslast. I och med kall start på året

kommunens ägda

har de gått mer än normalt enligt

fastigheter (%)

fjärrvärmeleverantören. Samtidigt köper
Orust kommun 100 % förnybar el och
under 2021 demonteras de sista
oljepannorna ur fastighetsbeståndet.
Sammantaget görs bedömningen att
målvärdet uppfylls.

Antal bostäder i

125

50

Detaljplaner som förväntas antas i år är:

antagna

Triangeln, Svanesund 22 bostäder

detaljplaner (st.)

Åvägen, Henån 85
Mollösunds hamnplan 15
Frimärksplaner Henån och Svanesund 3
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Indikator
Budgetföljsamhet
Sektor

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

100

Kommentar
Prognosen för sektor Samhällsutveckling
är resultat enligt budget.

samhällsutveckling
(%)
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2.3

Attraktiv arbetsgivare

Mål

Kommentar

Nuläge

6 .En bra och

Sektor samhällsutveckling har utifrån

hälsofrämjande arbetsmiljö

förgående års resultat av

Årsprogn
os

medarbetarenkät arbetat fram en
handlingsplan. Det sektorn kommer att
fokusera på är uppföljning och styrning,
fokus och arbete med framtagna
styrdokument såsom jämställdhet,
trakasserier, kränkande särbehandling
samt ökad stöd för ledare för att
upprätthålla betyget ledarskapsområdet
fått.
Sjukfrånvaron har per mars månad vid
samma tid ökat från 6,7 till 6,9. Inga höga
siffror om man utgår från att det råder en
pandemi. Det positiva är att
långtidssjukfrånvaron minskar inom
sektorn.

Indikator
Medarbetarengage

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

82

81

Kommentar
Handlingsplan framtagen utifrån

mang

förgående års medarbetarenkät.

(HME) Sektor

Handlingsplanen är presenterad för

samhällsutveckling

anställda inom sektor

- Totalindex

samhällsutveckling.
Sektor samhällsutveckling kommer att
fortsätta arbeta för att alla ska känna
sig jämlikt behandlade på
arbetsplatsen, gå igenom styrdokument
såsom riktlinjer för trakasserier,
sexuella trakasserier så att alla är
medvetna om hur och vart man
anmäler sådana händelser.

Medarbetarengage

83

82

Mycket starkt ledarskap, klart över

mang (HME)

kommunens genomsnitt. Frågan

Sektor

Förtroende för min chef har enkätens

samhällsutveckling

högsta resultat (tillsammans med

- Ledarskapsindex

frågan meningsfullt arbete). Fortsatt
arbete med att skapa goda

21

Uppföljning med årsprognos
Indikator

Prog

Målvär

Måluppfyll

nos

de

else

Kommentar
ledarförutsättningar och bra chefsstöd.

Sjukfrånvaro

7

7

Minimalt högre sjukfrånvaro jämfört

kommunalt

föregående år samma period, dock

anställda Sektor

väldigt i låg i förhållande till pandemin.

samhällsutveckling

Tendensen visar att sjukfrånvaron

(%)

minskar totalt sett vilket är positivt.
Resultatet är en effekt av Covid-19, där
vi ser att korttidsfrånvaron har ökat
medan långtidsfrånvaron minskat,
vilket är positivt.
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1 Ekonomisk redovisning och analys
Vatten och avlopp, mnkr
Intäkter
-varav över-/underuttag

Budget

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

2021

perioden

april 2021

2021 februari

47,6

13,1

47,3

47,6

3,4

3,6

3,7

3,4

Kostnader

-47,6

-13,1

-47,3

-47,6

-varav personalkostnader

-14,5

-3,7

-14,2

-14,5

-0,3

-0,1

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultatfond vid årets början

2,5

2,5

2,5

2,5

Årets över-/underuttag

3,4

3,6

3,7

3,4

5,9

6,1

6,2

5,9

-varav lokalkostnader
Resultat efter justering
över/underuttag

Resultatfond efter justering
över/underuttag

Renhållning, mnkr

Budget

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

2021

perioden

april 2021

2021 februari

Intäkter

38,2

13,0

38,2

38,2

-varav över-/underuttag

-1,1

0,3

-1,1

-1,1

-38,2

-13,0

-38,2

-38,2

-5,9

-1,7

-5,9

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

1,7

-1,1

0,3

-1,1

-1,1

0,6

2,0

0,6

0,6

Kostnader
-varav personalkostnader
-varav lokalkostnader
Resultat efter justering
över/underuttag
Resultatfond vid årets början
Årets över-/underuttag
Resultatfond efter justering
över/underuttag

1.1

Utfall och helårsprognos

Vatten och avlopp
I budgeten för 2021 finns ett överskott på +3,4 mnkr. Detta är planerat för
att VA-taxan ska höjas succesivt fram tills att de stora investeringarna är
klara. För 2021 är prognosen ytterligare +0,3 mnkr till följd av
personalförändringar. Chef för Hamn och parkering har under en period
gått in som Tf chef för affärsdrivande verksamheter. Det gör att kostnaden
för VA blir lägre.
Renhållning
Början av året har varit hektisk för verksamheten. Ny administration på
plats och ny entreprenör. I budgeten för 2021 finns ett underskott på -1,1
mnkr. Det på grund av att verksamheten räknat med ökade kostnader i
startfasen av det nya sättet att arbeta, innan alla uppgifter är under
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kontroll. Prognosen för helår är resultat enligt budget.
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1.2

Investeringar

Vatten och avlopp
Investeringsutgiften för Vatten och avlopp beräknas till -34,8 mnkr vilket
ligger i paritet med budget. En av de stora investeringarna under året är
VA-länk Väst som beräknas till en utgift på nästan -15 mnkr för 2021.
Renhållning
Investeringsutgift för Renhållning beräknas till -6,4 mnkr vilket är 4 mnkr
lägre än budgeterat. Arbetet med driften av verksamheten har medfört
tidsbrist att genomföra vissa investeringar som flyttas fram till 2022.
Åtgärder enligt ÅVC-utredning är en av investeringarna som flyttats till
2022.

1.3

Händelser under perioden

Vatten- och avlopp
Projekt utbyggnad av VA-länken fortlöper enligt plan. Första sträckan på
etapp 3 VA-länk väst, mellan Röd västra och Huseby är klar. Första
sträckan av etapp 4 VA-länk väst, mellan Hälleviksstrands kyrka och
Hälleviksstrand centrum är klar. Renovering av gamla gjutjärnsledningar i
Ellös har under detta tertial färdigställts. Ledningsrenovering av vatten och
spill på Bryggvägen i Ellös är färdig.
Renhållning
Den 1 februari tog kommunen över ansvaret för kundregister,
orderhantering och fakturering i samband med nytt renhållningsavtal och
slamtömningsavtal. Tertial ett har i huvudsak präglats av arbetet med nytt
renhållningsavtal, vilket inneburit många kundkontakter såväl via e-post
som telefon.
Renovering av lakvattendammen på Månsemyr har påbörjats för att
förbättra effektiviteten och reningen av lakvattnet.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 96
KS/2021:40
Uppföljning och helårsprognos april 2021 - Sektor samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna uppföljning och årsprognos per sista april 2021 för sektor samhällsutveckling.
2. Godkänna uppföljning med årsprognos per sista april 2021 för affärsdrivande
verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Sektor samhällsutveckling har upprättat en delårsuppföljning med helårsprognos per sista april
för sektorn samt affärsdrivande verksamhet. Utfall per april 2021 visar på ett överskott om 3,8
mnkr för sektor samhällsutveckling exklusive affärsdrivande verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 85 att omfördela 3,5 miljoner kronor från
kommunstyrelsens medel till förfogande till sektor samhällsutvecklings rambudget för parkenhet.
Sektorövergripande har en post för konsulttjänster och för tillfället gör verksamheten en del
utredningar utan konsulthjälp.
Helårsprognosen för sektor samhällsutveckling är resultat enligt budget.
Affärsdrivande verksamhet
Utfall per april 2021 inom vatten- och avlopp visar på ett överskott om 3,6 mnkr till följd av
bland annat personalförändringar. I budgeten för 2021 finns ett överskott på +3,4 mnkr, och
prognosen visar ytterligare +0,3 mnkr till följd av personalförändringar.
Utfall per april 2021 inom renhållningsverksamheten visar på ett överskott på +0,3 mnkr. I
budgeten för 2021 finns ett underskott på -1,1 mnkr. Prognos för helår är resultat enligt budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11
Uppföljning med årsprognos april 2021 – sektor samhällsutveckling (rapport)
Uppföljning med årsprognos april 2021 – affärsdrivande verksamhet (rapport)
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
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1 Ekonomisk redovisning och analys
Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

31,8

12,7

31,8

31,8

Kostnader

-422,0

-139,4

-420,2

-422,0

-varav personalkostnader

-204,3

-67,7

-204,3

-204,3

-varav lokalkostnader

-43,7

-14,6

-43,7

-43,7

Nettokostnader

-390,2

-126,8

-388,4

-390,2

Budgetram

-390,2

-130,1

-390,2

-390,2

0,0

3,3

1,8

0,0

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Sektorn totalt, mnkr
Intäkter

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr

Budget helår

Budget helår

Helårsprognos
april

Sektorsövergripande

-26,0

-24,7

1,3

1,0

Förskola

-82,0

-81,1

0,9

0,0

Grundskola

-200,8

-202,0

-1,2

-1,5

Gymnasiet och

-78,1

-77,3

0,8

0,5

Kultur

-3,2

-3,2

0,0

0,0

Summa

-390,2

-388,4

1,8

0,0

vuxenutbildning

1.1

Utfall och helårsprognos

Sammanfattning
Sektor lärandets bedömning per april ett resultat vid årets slut med +1,8
mnkr. Periodens resultat visar en mer positiv bild, +3,3 mnkr för januariapril. Periodens resultat är svåranalyserat. En orsak är kostnader som inte
är regelbundna under året. Exempel är snöröjning, busskort och skolresor
med taxi som inte uppbär kostnader varje månad. Semesterersättningen
blir klumpsumma i sommar. Ersättning för sjukkostnader är bokförda för
januari-april men oklart hur länge ersättning ges vilket försvårar
prognosen. Föräldraintäkterna visar plus per april på grund av
inkomstjämförelsen som sker årligen där intäkterna hamnar på tertial 1.
Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms gå med underskott, pekar
nu mot -1,2 mnkr, främst på grund av högre personalkostnader än
3
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budgeterat.
Prisbilden för upphandlad skolskjuts med buss 2020-2021 har varit otydlig
men nu tyder det på att kostnaden ligger 1 mnkr under budgeterat 2021.
Till följd av ny skolskjutsupphandling kommer det bli kostnader 2021,
bland annat konsultkostnader och uppstartskostnader för administrativt
system inom skolskjuts, dessa räknar sektor lärande in i prognosen att dessa
tas inom egen ram.
Prognos med +0,8 mnkr är också kopplat till gymnasieskolan och
vuxenutbildning där även gymnasiesärskolan ingår. Överskottet är kopplat
till särvux och gymnasiesärskolan där färre elever än budgeterat studerar i
annan kommun samt bedömning att återbetalningen av statsbidrag för
yrkesvux blir lägre avseende 2020 än beräknat.
Sektorn bedömer att intäkter 2021 som kommer till följd av pandemin,
ersättning för sjuklönekostnader samt skolmiljarden kommer gå till utökade
kostnader 2021 inom grundskolan. Inom förskolan ser man lite annan
trend, ökade kostnader finns på grund av pandemin men de sänka
kostnaderna är större och därtill ersättning för sjuklöner vilket är en del av
det positiva resultatet som beräknas bli inom förskolan på 0,9 mnkr.
Fördjupad information
Sektorsövergripande +1,3 mnkr
Skolskjutskostnaderna i relation till budget bedöms bli +0,7 mnkr. Vid
slutförandet av detaljbudgeten för 2021 var inte prisbilden tydlig för den
upphandlade skolskjutsen och utifrån den information som finns nu är
kostnaden drygt 1 mnkr lägre än budgeterat. I gengäld har sektor lärande
kostnader för konsultstöd i arbetet med den nya skolskjutsupphandlingen
och ett nytt administrativt system inom skolskjuts kommer införas.
Bedömningen är att lärande kan ta dessa kostnaderna inom ram 2021 och
räknar därmed in detta i skolskjutsprognosen.
0,6 mnkr har lagts under sektorgripande som "pott" för avvikelser i
lärandets resursfördelningssystem. Planerad resursfördelning budgeteras
per enhet men faktorer till exempel kommer inflyttningen var störst i
åldern 1-5 år eller grundskoleåldern, kommer de inflyttade eleverna välja
kommunal verksamhet eller fristående? Därav en pott centralt. Denna pott
bedöms behövas till förskolan som haft betydligt fler barn inskrivna än
4
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budgeterat våren 2021. Istället för att budgetera om blir det +0,6 mnkr
under sektorsövergripande och -0,6 mnkr på förskolan för att tydligare visa
hur demografin påverkar utfallet.
Förskolan +0,9 mnkr
Fler barn är inskrivna i kommunal förskola än budgeterat och då
förskolorna får ersättning per inskrivet barn blir det -0,6 mnkr med
koppling till demografiska parametrar. Situationen har under många år
varit att Orust kommun köper fler platser i annan kommun än vad
kommunen säljer till andra kommuner för förskolebarn. Förra året började
man se förändrad trend och den trenden håller i sig. +0,2 mnkr bedöms
avvikelsen bli mot budget på grund av fler bosatta på Orust väljer att ha
barnomsorg på Orust och samtidigt några fler skrivna i annan kommun
som har förskolebarn placerade på Orust. Resultatet på de kommunala
förskolorna inklusive nattis visar per april på stort överskott. Orsaken är
delvis pandemin. Nattis är ett tydligt exempel där de inskrivna barnen är
samma antal som innan pandemin, men nyttjandet av platsen minskar och
verksamheten kan parera med minskade personalkostnader. Ersättning för
sjuklönekostnader bidrar också till att förskolorna går plus. Prognosen för
de sju kommunala förskolorna inklusive nattis är +1,3 mnkr för året.
Grundskolan -1,2 mnkr
Budgetutökning skedde inom sektorns ram 2021 med 2,5 mnkr till
grundsärskolan. Prognos visar att detta inte täcker det ökade behovet av
lärare och resurser till följd av ökat elevantal. Grundskolan har många år
haft underskott. Flera skolenheter har haft betydande underskott, men även
funnits skolenheter med betydande överskott. Tendensen är nu att de
skolenheter som tidigare gått mycket plus minskar sina plus och de med
stor minus förbättrar sitt resultat om man jämför med 1-2 år sedan.
Prognos per februari visade på -1 mnkr totalt på de fyra grundskolorna. Nu
är prognosen -1,25 mnkr för dessa fyra grundskolor, därtill en prognos på 0,45 mnkr för särskolan. Orsakerna rektorerna inom grundskolan
framhäver är främst särskilt stöd. Betydande intäkter kommer till
grundskolan till följd av pandemin 2021. Bedömningen är att det också
finns tillkommande kostnader. Situationen är annorlunda mot 2020 då
intäkterna ökade men kostnaderna inom grundskolan sjönk till följd av
pandemin. Nu sker mer inköp av skyddsutrustning. Vikarier är oumbärliga
5
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för att hålla undervisningen igång trots sjuka lärare. Även om elever också
är sjuka görs allt för att undvika hopslagningar av klasser. Extra stöd sätts in
för att hjälpa de elever där skolresultatet blivit påverkat av pandemin.
Tendensen att fler folkbokförda på Orust väljer att gå i grundskola på
Orust och fler från andra kommuner väljer att studera inom grundskolan på
Orust är ännu tydligare i grundskolan är förskolan. Svängningar kan gå
snabbt men prognos nu är +0,5 mnkr för grundskolan gällande
interkommunal ersättning.
Gymnasiet och vuxenutbildning +0,8 mnkr
Omfattande personalneddragningar har gjorts 2020 och dessa har
helårseffekt 2021 vilket har sänkt personalkostnaderna för verksamheten.
Med ny rektor och mindre personalstyrka är det ett omfattande arbete som
pågår och några fler månader behöver gå för att hinna få tydligare bild
kring ekonomin. Bedömningen är att personalkostnaderna följer budget.
Låga personalkostnader inom hantverk har gjort att verksamheten inte
behöver tillskjuta mer pengar till hantverksprogrammet trots låga elevantal
vilket genererar låga intäkter från kommuner som har elever på Orust
gymnasieskola. Nedläggning av särvux beräknades sänka
personalkostnaderna men öka kostnaden för köp av plats i annan kommun.
Våren 2021 köps dock ingen särvuxplats i annan kommun och särvux
prognostiserar därför överskott. Återbetalning till Skolverket för regional
yrkesvuxenutbildning för 2020 blir minst 0,3 mnkr lägre än beräknat.
Totalt bedöms gymnasiet och vuxenutbildning gå +0,5 mnkr 2021.
Vårpropositionen visar tydligt statens vilja att bidra till ökad finansiering av
yrkesutbildningar och statsbidragen ökar. Problematiken med positiva
förändringar i statsbidrag är att de ofta träder i kraft när flera månader av
året gått och besluten bara är för ett år. Är svårt att hinna ställa om
verksamheten. Gymnasiesärskolan visar mindre plus mot budget, +0,3
mnkr. Budgeten på köp av plats i annan kommun för gymnasieskolelever,
drygt 50 mnkr, bedöms kosta i enlighet med budget.
Kulturskolan +-0
Ingen avvikelse
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1.2

Investeringar

Sektor lärande har 1 mnkr för mindre investeringar och som planen är nu
kommer del av årets medel användas till att rusta upp utemiljön på några av
kommunens förskolor.
1.3

Händelser under perioden

Under perioden har verksamheterna varit präglade av den rådande
pandemin. Förskolorna har fungerat utan avbrott men har haft svårt att få
tag på vikarier. Skolorna har haft utbrott av Covid i olika omfattning men
samtliga enheter har varit drabbade. Det har inneburit mycket jobb med
smittspårning och förändring av rutiner. Kommunens 7-9 skolor har under
perioden undervisat delvis på distans och delvis på plats i skolorna.
Distansundervisningen har fungerat bra för en stor del av våra elever men
det är inte optimalt att under en sådan lång period jobba på det sättet.
Rektorerna har tillsammans med personalen gjort ett fantastiskt jobb med
att försöka hitta lösningar för att få undervisningen att fungera så bra som
möjligt.
Kommunens förskollärare har påbörjat en utbildning som leds av Karlstads
universitet där man kommer att få kompetensutbildning kring utbildning i
förskolan. Det är en stor satsning då närmare 30 personal deltar i
utbildningen som spänner över det här året. För kommunens barnskötare
förbereds också en kommande utbildning för att även där ge ökad kunskap
kring förskolans uppdrag. Utbildningarna har möjliggjorts genom
statsbidrag samt pengar från omställningsfonden. Verksamheternas arbete
kring att organisera barnen i mindre barngrupper har fortsatt men man har
behov av utökad bemanning för att lyckas skapa en organisation som klarar
uppdraget.
Barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) har flyttat in i nya lokaler vid
Ängsbergets förskola. Flytten innebär större möjligheter till bättre anpassad
miljö för de barn som är inskrivna i verksamheten.
Båtbyggargymnasiet hade examen för de sista fyra eleverna i slutet av mars.
Det blev en högtidlig stund med både utspring och tal. Byggnaden kommer
att behöva tömmas och inventarier att avvecklas alternativt förflyttas. Än är
inget beslut fattat kring denna fråga.
7
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Just nu pågår upphandling av skolskjutsar och närbussar inför hösten 2022.
Om allt går enligt beräkningarna så kommer ett nytt avtal att undertecknas
innan semestern.
Orust är den kommun i Västra Götalands län som har högst andel behörig
personal inom skolan. Hela 82 % av lärarna har behörighet. I riket ligger
Orust kommun på plats 12 av 290 kommuner.

8

Uppföljning med årsprognos

2 Måluppfyllelse och analys
2.1

Attraktiv kommun

Mål

Kommentar

1.Ett gott bemötande och

Barnomsorg på obekväm tid (Nattis) har

god tillgänglighet

flyttat in i nya lokaler vid Ängsbergets

Nuläge

Årsprogn
os

förskola.
Bedömningen är att verksamheterna
håller en hög kvalitet, vi befarade att
Covid-19 skulle kunna leda till sämre
skolresultat på grund av högre frånvaro,
men hypotesen föll glädjande inte in.
Vårens skolresultat VT21 kommer inte
ligga i nivå med VT20 som var högt
främst för 9:orna.
Gymnasieexamen inom tre år. Senaste
värdet 2020, mer än 10 procentenheter
högre än riket. Orust elever presterar
statistiskt väl jämfört med riket, samt väl i
en jämförelse i Västra Götaland nämligen
6:e plats. Detta är ett kvitto på att Orust
elever har med sig kunskap när de börjar
gymnasiet. Minskar avhopp och sparar
kostnad för gymnasiet, där varje extra år
kostar ca 100 tkr och inte minst viktigt att
man som elev lyckas med sin skolgång.

2. En trygg och omtyckt

I de brukarenkäter som genomförs är det

kommun att bo, leva, besöka

genomgående höga värden.

och verka i

Förskoleenkäten som genomfördes i majjuni uppvisar hög nöjdhet bland
brukarna. Skolinspektionens enkät för
grundskolorna har genomförts VT20 och
påvisar goda värden från elever,
vårdnadshavare och personal. Även
höstens brukarenkät inom skolan påvisar
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.
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Mål

Kommentar

3. Synliggöra och stärka

Orust kommun gick upp igen i

Orust identitet och goda

Lärarförbundets "bästa skolkommun" och

värden

hamnade på plats 32, 2020. År 2019 plats

Nuläge

Årsprogn
os

nr 56 av 290 kommuner. 2017 och 2018
en andraplats i landet. VT 2020:s fina
resultat ligger till grund för resultatet
2021 vilket gör att det finns möjligheter
att stiga i rankingen.
Rekryteringsläget inom sektor lärande är
fortsatt gott, trots konkurrens från
intilliggande kommuner och fristående
verksamheter. Orsaken är den goodwill
runt skolan som skapats genom media
men också genom goda arbetsvillkor
beroende på en god personaltäthet,
välanpassade och fina lokaler och en
mycket god IT-standard. Vår bild är att
Orust uppfattas som en bra kommun att
arbeta i gällande utbildningssektorn vilket
skapar en stolthet i organisationen.
Andelen behöriga lärare var i senaste
statistiken bäst i Västra Götaland och
plats 12 i riket, vilket är mycket
glädjande.

Uppdrag

Kommentar

i) Förbättra företagsklimatet

Covid-19 har begränsat möjligheterna för planerna

genom samverkan mellan

med skol- och företagsbesök.

Prognos

kommun och näringsliv.
o) Öka samverkan mellan

I Orust kommuns fortsatta arbete med att stödja barn

sektor lärande och omsorg,

och ungdomar så att de lämnar skolan med

för att tidigt jobba

fullständiga betyg. Hög närvaro är en nyckel till att

förebyggande och undvika

lyckas i skolan. Vi strävar efter ökad samverkan

att barn och ungdomar

mellan våra olika sektorer där barnet och ungdomen

hamnar i utanförskap.

är i centrum. Oftast är det en hög komplexitet kring
en elevs situation där vi behöver jobba tätt
tillsammans för att ge både familjen och barnet det
stöd man behöver.
Pågår nu ett övergripande samverkansprojekt mellan
sektor lärande och omsorg.


Workshop mellan sektorerna har
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

gemenförts.


Rekrytering pågår av Barn- och
ungdomssamordnare

Indikator
Gott bemötande i

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

95

95

90

95

95

90

85

85

85

65

65

75

Kommentar

brukar- och
kundenkäter, Sektor
lärande
Helhetsbedömning
kring nöjdheten
med service/
verksamheten i
brukar- och
kundenkät
Elever i åk. 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala
skolor, andel (%)
Elever i åk. 9 som

Om man ser att eleven

uppnått

riskerar att inte nå

kunskapskraven i

gymnasiebehörighet så

alla ämnen,

anpassar man studierna,

kommunala

kanske genom att plocka

skolor, andel (%)

bort något ämne så att
eleven kan nå
gymnasiebehörighet. Då
blir effekten att man inte
kan nå målen i alla ämnen.

Vunna

90

90

90

överklaganden %
Antal nomineringar
(st)

2.2

Hållbarhet och hushållning

Mål

Kommentar

4.Minskad klimatpåverkan

Olika färdsätt av leasingdatorerna ger

Nuläge

Årsprogn
os
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

olika stort koldioxidavtryck. Att välja tåg
för leveranser ger1/25 dels
koldioxidavtryck jämfört med flyg.
Genom att begära in det koldioxidavtryck
datorerna ger från leverantörerna, så att
man kan väga in miljömässiga val. Med
lärandets leverantör har inletts ett
samarbete för återtag/återbruk av
utrangerad IT-utrustning. Fick en över
4 tkr tillbaka, säker radering, samt
plantering av träd.
Vid inköp i förskolan arbetar man med
giftfri förskola, samt hållbarhet och
källsortering.
Digitala möten beroende på Covid-19 har
inneburit mindre resor och på så sätt ett
mindre miljöavtryck.
5.Hållbar ekonomisk

Sektor lärandets bedömning per april ett

hushållning som ger

resultat vid årets slut med +1,8 mnkr.

förutsättningar för framtida
välfärd och tillväxt

Uppdrag

Kommentar

l) Effektivisera våra interna

Lärande har utvecklat och driftsatt 6 st e-tjänster i

och externa processer

den nya e-tjänsteplattformen. Barnomsorg under

genom att arbeta

stängningsveckor, betygskopia - beställning, busskort

sammanhållet mot smarta

för gymnasieelever, skolskjuts elever årskurs F-9,

digitala lösningar i samtliga

svenska för invandrare (SFI) - ansökan och prövning i

verksamheter, start 2019

vuxenutbildningen. Fler tjänster är på gång.

Prognos

Vidareutveckling sker av elevhälsosystemet Prorenata
för att digitalisera vissa processer såsom
vaccinationsgodkännande.
Sektorn har inventerat vad det finns för
skolplattformar och elevadministration för framtida
strategiska vägval, samt för möjliggöra checkin och
checkout i förskola och fritids. Sektorn räknar med att
gå vidare med upphandling alternativ ramavtalsavrop.
Under våren 2020 infördes resursplaneringsstöd för
grundskolan. Under första månaderna i år har också
särskolan blivit införd i systemet. Detta system är en
fristående del i Stratsys.
Bedömningen är att lärande ligger långt framme
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

gällande digitalisering, men har en beredskap för att
anpassa och utveckla tjänsterna utefter den
teknikutvecklingen som sker.

Indikator
Budgetföljsamhet

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

100

100

100

Kommentar

Sektor lärande (%)

2.3

Attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaro

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

7,4

7,4

7,4

86

86

84

Kommentar

kommunalt
anställda Sektor
lärande (%)
Medarbetarengage
mang (HME)
Sektor lärande Motivationsindex

2.4

Övriga områden

Uppdrag
Ökad närvaro för våra barn

Kommentar

Prognos

Uppsatt som övergripande sektorsuppdrag.

och elever
Mindre barngrupper i

Dialog med utskottet har skett som gett sektorn att

förskolan

utreda olika kostnadsscenarier utifrån olika
ambitionsnivåer.

Ökade meritvärden för

Uppsatt som ett övergripande sektorsuppdrag.

pojkarna
Ökad andel elever med

Uppsatt som ett övergripande sektorsuppdrag.

fullständiga betyg
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Indikator
Elever i åk 9: På

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

60

60

65

80

80

90

Kommentar

lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta
med olika
skoluppgifter,
positiva svar, andel
(%)
Andel elever i

CV19 påverkar både

procent som har

positivt och negativt. Fler

mindre än 15%

kan delta via distans när

frånvaro

man haft det i åk 7-9, men
samtidigt fler hemma och
sjuka pga. riktlinjer när
undervisningen bedrivs på
plats i skolan.

Elever i åk 3 som

70

Inget utfall för VT21 ännu.

deltagit i alla
delprov som klarat
alla delprov för
ämnesproven i SV,
Sv2 och MA,
kommunala skolor,
genomsnittlig andel
(%)
Elever i åk 6 som

65

65

85

215

215

220

Gymnasieelever

76,1

68

med examen inom 3

3

uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen (som
eleven läser),
kommunala skolor,
andel (%)
Elever i åk. 9,
meritvärde
kommunala skolor,
genomsnitt (17
ämnen)
Senaste värdet 2020, mer
än 10 procentenheter

år, hemkommun,

högre än riket. Orust

andel (%)

elever presterar statistiskt
väl jämfört med riket, samt
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
väl i en jämförelse i Västra
Götaland nämligen 6:e
plats.

Känner du dig trygg

96

96

96

90

90

94

80

80

88

70

70

79

60

60

65

med att lämna ditt
barn i förskolan?
(%)
Elever i åk 5: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)
Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)
Elever i åk 5:
Skolarbetet gör mig
så nyfiken att jag får
lust att lära mig
mer, positiva svar,
andel (%)
Elever i åk 9:
Skolarbetet
stimulerar mig att
lära mig mer,
positiva svar, andel
(%)
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§ 37
Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande

KS/2021:40

Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2021,
utifrån januari-april månad 2021.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för Sektor Lärande per april månad visar på ett prognostiserat resultat med 1,8
miljoner kronor. Resultatet är svårt att prognostisera, några orsaker till det är: kostnader som inte
är regelbundna under året (snöröjning, busskort, skolresor med taxi osv), föräldraintäkter för
barnomsorg, prisbilden för upphandlad skolskjuts och hur länge ersättning kommer ges för
sjuklönekostnader på grund av pandemin.
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande:
Sektor Lärande övergripande, inklusive skolskjuts
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med + 1,3 miljoner kronor.
Skolskjutskostnaderna bedöms få ett resultat med + 700 000 kronor. Vid slutförandet av
detaljbudgeten för 2021 var prisbilden otydlig för den upphandlade skolskjutsen. Utifrån den
information som nu finns är kostnaden drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat. Till följd av ny
skolskjutsupphandling kommer sektorn få kostnader för konsultstöd och för nytt administrativt
system som kommer införas. Bedömningen är att sektorn kommer kunna ta dessa kostnader
inom budgetram 2021.
600 000 kronor har lagts under sektorsövergripande som en ”pott” för avvikelser i sektorns
resursfördelningssystem. Planerad resursfördelning budgeteras per enhet men faktorer, som till
exempel om inflyttade barn och elever kommer välja kommunal eller fristående verksamhet, gör
att en pott avsätts centralt. Denna pott bedöms i dagsläget behövas till förskolan som haft
betydligt fler barn inskrivna än budgeterat under våren 2021.
Förskola
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 900 000 kronor. Det har varit fler barn
inskrivna i kommunal förskola än budgeterat. Situationen har under många år varit att
kommunen köpt fler platser i annan kommun än vad kommunen sålt platser till annan kommun.
Under 2020 började man se en förändrad trend och den trenden håller i sig. Andra orsaker till
överskottet är relaterade till pandemin: ersättning för sjuklönekostnader och att de inskrivna
barnen är samma antal som innan pandemin men nyttjandet av platserna har minskat. Detta gör
att verksamheten kan parera med minskade personalkostnader.
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Grundskola, inklusive grundsärskola
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, redovisar ett prognostiserat resultat med – 1,2 miljoner
kronor. Sektorn fick en utökad budgetram 2021 med 2,5 miljoner kronor till grundsärskolan.
Prognosen visar att detta inte kommer täcka det ökade behovet av lärare och resurser till följd av
ökat elevantal. Grundskolan har under många år haft underskott. Flera skolenheter har haft
betydande underskott, men det har även funnits skolenheter med betydande överskott.
Tendensen är i dagsläget att de skolenheter som tidigare haft stora överskott nu minskar sina
överskott, och att skolenheter med stort underskott nu förbättrar sina resultat. Några orsaker till
grundskolans underskott är kostnader för särskilt stöd, behovet av vikarier, inköp av
skyddsutrustning och det extra stöd som sätts in för att hjälpa de elever där skolresultatet
påverkats av pandemin. Idag är tendensen att fler elever folkbokförda i kommunen, väljer att gå i
grundskola på Orust och att fler elever från andra kommuner väljer att studera inom grundskolan
på Orust. Detta innebär ett prognostiserat resultat med + 500 000 kronor gällande
interkommunal ersättning för grundskolan, men kan förändras snabbt.
Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat resultat med + 800 000 kronor.
Det har gjorts omfattande neddragningar av personal under 2020. Dessa har helårseffekt 2021,
vilket har sänkt personalkostnaderna för verksamheten. Med ny rektor och en mindre
personalstyrka är det omfattande arbete som pågår, vilket gör att det i dagsläget inte är möjligt att
få en tydligare bild kring ekonomin för verksamheten. Bedömningen är att personalkostnaderna
följer budget. Nedläggningen av särvux (särskild utbildning för vuxna) beräknades sänka
personalkostnaderna men samtidigt öka kostnaden för köp av plats i annan kommun. Under
våren 2021 köps dock ingen plats för särvux i annan kommun, vilket gör att särvux redovisar ett
överskott. Återbetalningen till Skolverket för regional yrkesvuxenutbildning för år 2020 blir minst
300 000 lägre än beräknat. Budgeten för köp av plats i annan kommun för gymnasieelever
bedöms kosta i enlighet med budget.
Kulturskola
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor.
Några händelser under tertial 1 år 2021:
Under perioden har verksamheterna varit präglade av den rådande pandemin. Förskolorna har
haft igång sin verksamhet men haft svårt att få tag på vikarier. Skolorna har haft utbrott av
Covid-19 i olika omfattning, men samtliga enheter har varit drabbade. Det har inneburit mycket
arbete med smittspårning och förändring av rutiner. Kommunens 7-9 skolor har haft
undervisning delvis på distans och delvis på plats i skolorna. Distansundervisningen har fungerat
bra för en stor del av eleverna, men det är inte optimalt att arbeta på sådant sätt under en lång
period.

2

Orust kommun
Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-10

Kommunens förskollärare har påbörjat en utbildning som leds av Karlstads Universitet, där de
kommer får kompetensutbildning kring utbildning i förskolan. Det är en stor satsning då närmare
30 personal deltar i utbildningen som genomförs under 2021. Det förbereds en kommande
utbildning för kommunens barnskötare, för att även de ska ges ökad kunskap kring förskolans
uppdrag. Utbildningarna möjliggörs genom statsbidrag samt pengar från omställningsfonden.
Barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) har flyttat till nya lokaler: modulen vid Ängsbergets
förskola. Flytten innebär större möjligheter till bättre anpassad miljö för de barn som är inskrivna
i verksamheten.
De sista fyra eleverna inom Båtbyggargymnasiet tog studenten i slutet av mars, där ett fåtal
anhöriga per student deltog i festligheterna. Byggnaden kommer behöva tömmas och inventarier
ska antingen avvecklas eller förflyttas. I dagsläget är det inget beslut taget kring denna fråga.
Orust kommun har en topplacering inom Västra Götalands län avseende behöriga lärare. Orust
är den kommun i länet som har högst andel behörig personal, hela 82 % av lärarna har
behörighet. I riket ligger Orust kommun på plats 12 av landets 290 kommuner.
Måluppfyllelse av de politiska målen
Upprättad uppföljning per april, ger en presentation kring måluppfyllelse och analys av de
politiska målområden som avser Sektor Lärande.
__________
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1 Ekonomisk redovisning och analys

Sektorn totalt, mnkr

Budget helår

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

Intäkter

11,4

3,3

11,2

11,4

Kostnader

-68,8

-21,4

-67,6

-67,0

-varav personalkostnader

-39,3

-12,9

-39,2

-39,2

-varav lokalkostnader

-4,3

-1,3

-4,3

-4,3

Nettokostnader

-57,3

-18,1

-56,4

-55,6

Budgetram

-57,3

-18,9

-57,3

-56,6

0

0,8

0,9

1,0

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr

Budget helår

Helårsprognos
april

Sektorsövergripande

-5,7

-5,3

0,4

0,4

HR-enheten

-9,6

-9,4

0,2

0,1

Ekonomienheten

-10,5

-10,5

0

0

Administrativa enheten

-9,5

-8,9

0,6

0,6

Utvecklingsenheten

-7,0

-7,3

-0,3

-0,1

Digitaliseringsenheten

-15,0

-15,0

0

0

Summa

-57,3

-56,4

0,9

1,0

1.1

Utfall och helårsprognos

Sektorns resultat efter fyra månader är positivt och uppgår till 0,8 mnkr.
Sektorn har lägre kostnader under första tertialet än budgeterat. Det beror
på att kostnader uppstår senare under året för bl.a. externa konsulter i olika
utredningar och 25 års uppvaktningen. Helårsprognosen bedöms till en
positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Det beror på lägre kostnader för
konsulter, personalrepresentation, fackliga ombud och färdtjänst. Det är en
osäker prognos beträffande pandemieffekterna på färdtjänstkostnaderna.
Sektorsövergripande
Årsprognosen bedöms till överskott med 0,4 mnkr. Detta beroende på
troligtvis lägre kostnader för konsulter samt personalrepresentation.
Resultatet för första tertialet visar på ett överskott med ca 0,6 mnkr.
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Kostnaden för konsulter förväntas stiga väsentligt resterande del av året
samtidigt som kostnaden för personalrepresentation enbart ligger i slutet
på året.
Administrativa enheten
Enheten följer budget i stort, men har en stor avvikelse.
Färdtjänstkostnaderna beräknas understiga årsbudget med 0,6 mnkr, som
en följd av Covid-19. Prognosen kan komma att revideras under året, helt
beroende på utvecklingen av pandemin.
Övriga verksamheter befinner sig inom ram.
Digitaliseringsenheten
Bedömningen är att årsprognosen kan landa på +/-0. Under sommaren
kommer ett nytt treårsavtal med Microsoft att tecknas som kan få påverkan
på resultatet beroende på vilka inriktningsbeslut som fattas.
Resultatet efter första tertialet visar ett överskott med ca 0,1 mnkr.
Ekonomienheten
Resultatet efter första tertialet visar är +/- 0 och årsprognosen bedöms
också till +/-0.
HR-enheten
Årsprognosen bedöms till ett överskott om 0,2 mnkr.
Vissa av de fackliga förbunden ej har ombud på plats, detta beräknas ge
överskott med 0,3 mnkr. Verksamheten för Friskvård bedöms ge underskott
med -0,1 mnkr.
Resultatet efter första tertialet visar överskott med 0,3 mnkr. Det finns
kostnader som enbart belastar andra halvåret, t.ex. 25-årsgåvan.
Utvecklingsenheten
Ett underskott redovisas med -0,3 mnkr för årsprognosen.
Jämfört med februariprognosen har underskottet ökat med -0,2 mnkr.
Orsaken är en kombination av extra kostnad i samband med chefsbyte,
felbudgeterad intäkt samt felbokförd intäkt.
Resultatet efter första tertialet visar ett underskott med ca -0,2 mnkr.
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1.2

Investeringar

Den största enskilda investeringen är IT-infrastruktur av säkra trådlösa
nätverk med en budget på 1,1 mnkr. Detta projekt stängs i april 2021 och
kommer att uppgå i ett eller flera nya projekt, men fortfarande är
prognosen att detta samlat för året ska bli 1,1 mnkr.
Införandet av e-handelssystemet kostar 0,6 mnkr för år 2021.
Totalt prognosticeras investeringarna till 4,5 mnkr för året att jämföras
med budgeten på 3,4 mnkr, alltså en negativ avvikelse med 1,1 mnkr.
Denna avvikelse beror huvudsakligen på tre
projekt:
1. Teams installationsprojekt, övergång från Skype till Teams, obudgeterat
-0,3 mnkr
2. Fiberstamnät Käringön, tidigare betalning, obudgeterat -0,3 mnkr
3. Nimble server, serverrumsprojekt, högre kostnad än grundkalkyl, -0,3
mnkr

1.3

Händelser under perioden

Med anledning av Coronavirusets spridning under det senaste året har en
omfattande planering genomförts för att säkerställa att verksamheten
fortsatt kan bedrivas trots stor personalfrånvaro och på ett så säkert sätt
som möjligt så att smittspridning hindras. Ett stort antal förändringar och
anpassningar har behövt genomföras men sammantaget upprätthålls
kommunens verksamhet på ett betryggande sätt. Sedan november månad
jobbar så många medarbetare som möjligt på distans. Medan det i början
var mer osäkerhet och tveksamhet kring distansarbete har nu arbetsformer
via digitala system utvecklats och fungerar mycket väl. Trots det önskar vi
alla till en återgång till även fysiska möten som kan innehålla fler
dimensioner och nyanser.
Normalt sett sker planeringen av årets personalfest för fullt vid denna tid
på året men med anledning av Coronaviruset kommer den inte att
genomföras på traditionellt sätt.
Arbetet med organisationsöversyn gällande sektor miljö och bygg som ska
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bli en del av sektor samhällsutveckling pågår för fullt. Allt ska vara klart för
ett genomförande till 1/1 2022.
Administrativa enheten
Under våren har uppdraget med att ta fram underlag för att införa ett
kontaktcenter 2022 startat. En konsult har upphandlats som hjälper oss
framåt. En planering har gjorts för hur workshopar ska äga rum ute i varje
sektor. Dessa workshops ska leda fram till vilka uppgifter som längre fram
kan läggas över på ett kontaktcenter. Utöver detta har bland annat statistik
plockats fram för hur vårt nuvarande läge ser ut beträffande inkommande
samtal till växeln och besök till receptionen, för att kartlägga vilka
kundkontakter vi har redan idag.
Enheten har också lagt mycket tid på e-arkivprojektet, där det i huvudsak
handlat om avställning av vårt ärendehanteringssystem Lex. Arbetet har i
huvudsak hittills inneburit kvalitetssäkring av och diskussioner kring det
material som ska överföras till e-arkivet. Innan sommaren skall den första
avställningen ha gjorts. I höst påbörjas steg 2, då kommunens samtliga
verksamheter kommer att involveras mer i det fortsatta arbetet med
kvalitetssäkring.
I övrigt har verksamheten löpt på enligt plan. Enheten har, som de flesta
andra, tvingats hitta nya arbetsformer för att kunna minimera risk för
smittspridning. Trots de tråkiga omständigheterna har vi kunnat se att
digitaliseringen gått framåt och att utvecklingen inom det området gått
snabbare än vad det sannolikt gjort utan en pandemi.
Digitaliseringsenheten
Digitaliseringsenheten har under tertial 1 installerat en sekundär serverhall
för att förbättra den grundläggande IT-plattformen. Det innebär att vi nu
har en kopia av serverhallen i kommunhuset som innebär att vi tappar
minimalt med tid om något allvarligt skulle hända i kommunhuset. Vi har
också förbättrat funktionen för säkerhetskopiering i samma projekt.
Teams infördes som videomötesfunktion under perioden och först ut efter
en mindre pilot var kommunfullmäktige. Nästa steg i det arbetet är att
Teams fullt ut ska ersätta Skype innan sommaren.
Digitaliseringsenheten arbetar tillsammans med sektorerna för att
möjliggöra olika utvecklingsprojekt, både för att höja effektivitet och
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kvalitet. Eftersom införande av nya system måste integreras med andra
krävs en tät samverkan mellan digitaliseringsenheten och respektive sektor.
Ekonomienheten
Efter ett års arbete kunde införandeprojektet av nytt inköps- och
fakturahanteringssystem avslutas. Alla fakturor hanteras i systemet sedan
januari. Införandet av digitala beställningar har succesivt skett för olika
sektorer under våren. Chefer, beställare och administratörer har erbjudits
cirka 60 utbildningstillfällen. Projektet har klarat såväl planerad tidplan
som budget. Projektets mål var att öka avtalstroheten, sänka
inköpskostnader och en effektivare inköps- och fakturaprocess. Över lag är
det positiva signaler från verksamheterna och vi kan redan se positiva
effekter en ökad styrning och uppföljning av inköp och fakturahantering.
E-handelsinförandet har resulterat i att en högre andel beställare har vänt
sig till ekonomi- och upphandlingsenheten för frågor och stöd kring
kommunens avtal och rutiner vilket ses som positivt. De flesta frågor har
avsett enskilda produkter som har kunnat lösas genom att beställa andra
motsvarande produkter. De flesta inköpsbehov täcks in av de avtal som
finns och enbart små behov har identifierats som nya. Enheten har även
arbetat med att förenkla och formalisera beställningsvägarna så att det ska
vara enkelt för beställare att förstå och tillämpa avtalen.
Upphandlingarna flyter på enligt upphandlingsplanen och nytillkomna
behov försöker enheten främst lösas genom samverkande upphandling eller
avrop på SKR-avtal. Inga överprövningar har inkommit under året.
Enheten har även stöttat sektorerna med förnyad konkurrensutsättning,
direktupphandlingar och avrop från ramavtal samt vid implementering av
avtal.
Arbetet med det nya trygghetsboendet i Henån fortskrider. Projektgruppen
har arbetat vidare med antal lägenheter, lägenheternas utformning och
gemensamhetslokalerna. Projektgruppen har även arbetat fram ekonomiska
kalkyler för föreningens ekonomi samt stadgar, avtal och beslutsunderlag
till fullmäktige. Under april månad har en enkät skickats ut till invånare i
åldern 60-90 år. Närmare 4 000 hushåll fick ett brev med information om
det planerade trygghetsboendet i Henån och en möjlighet att lämna in en
intresseanmälan för trygghetsboende. Intresset har varit stort och över 400
7

Uppföljning med årsprognos

intresseanmälningar har hittills lämnats in för trygghetsboende i Henån
eller på annan ort.
I mars godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
Ansökan gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025.
Grönt lån innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras
förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Grönt lån innebär också
något lägre ränta och möjlighet att marknadsföra kommunens hållbara
investeringsprojekt på Kommuninvests webbplats.
HR-enheten
Orust kommun har nu påbörjat införandet av eCplus som är en stor
versionsuppdatering av kommunens befintliga personalsystem. En
projektorganisation är inrättad och planen är att lönekoppla i oktober.
Överläggningar med samtliga fackförbund har genomförts under perioden
och ny lön kommer att utbetalas för alla avtalsområden i juni.
En ny omgång av traineeprogrammet ska startas upp och två medarbetare
kommer att erbjudas möjlighet att genomföra programmet.
Ett arbete med att genomlysa möjligheten till en centraliserad
bemanningsenhet är inlett och kommer att fortsätta under sommaren med
stöd av en projektledare.
Chefsdagarna kommer under året att handla om bemötande och årets
första chefsdag handlade om barnkonventionen och man lyfte fram goda
exempel från vår egen verksamhet.
HR enheten har arbetat med omställningsavtalet KOM KR och har erhållit
bidrag från omställningsfonden för utbildning i förändringsledning för
kommunens chefer och för kompetensutveckling för kommunens
barnskötare.
Capio är ny leverantör av företagshälsovård från och med 1 januari och har
varit ett stöd i olika frågor bland annat genom en arbetsmiljöingenjör som
har varit stöd i samband med en "sjuka hus" problematik.
En animerad film är framtagen och kommer att användas i samband med
introduktion av nya medarbetare i "onboarding processen".
Utvecklingsenheten
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För att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal har förbundet och Svenskt
näringsliv skapat ett fempunktsprogram. Hittills har upphandling, trygghet
och säkerhet samt tillståndsgivning för turistföretag avverkats.
Kommunutvecklaren är med i arbetsgruppen som tar fram aktiviteterna i
de olika programpunkterna. Tillståndsgivning för besöksnäringen är också
en del i aktiviteterna i Ett Enat Bohuslän. Det är Orust som ansvarar och i
år görs detta tillsammans med Fyrbodal. Mötet har arrangerat med
näringslivsrådet och nytt möte är inbokat i samband med att betyget för
näringslivsklimatet släpps
Genom maritimt Bohuslän har vi varit med att möjliggöra gratis
professionell affärscoaching till företagen.
En stor satsning har även gjorts för att höja den digitala kompetensen hos
våra företag fram besöksnäringen.
IT-strategen och kommunutvecklaren har hållit 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.
Projektet Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad har undersökt
resvanor på landsbygd och genomfört tester av mobilitetslösningar i två
kommuner i Fyrbodalsregionen – Orust och Bengtsfors. Är nu avslutat och
har fått bra uppmärksamhet inom och utanför regionen.
Ett ökad samarbete har skett mellan samhällsutveckling och
utvecklingsenheten dels genom den gemensamma arbetsgruppen
översiktsplan men även genom strategisk samhällsutveckling och
kommunikation där vi nu tillsammans bland annat förenklar och förtydligar
på bygglovs hemsida
Vi får nu kontinuerligt ökad antal följare på våra sociala medier där en
lyckad insats var att uppmärksamma hemtjänstens dag Facebook
Genom Trygg på Orust har information skickats ut till föräldrar vars
ungdomar är 15 år angående trafikvett när det gäller körandet av Epa
traktorer och mopeder.
Upprustningen av våra vandringsleder börjar nu att gå mot sitt slut.
Redovisning av arbetet har gjorts till plan KSAU. Nytt avtal med
9
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västkuststiftelsen för 2021 samt äskande angående driftmedel för att nu
kunna upprätt hålla den vedertagna standaren på lederna. Lederna ska
fortsättningsvis utvecklas.
Arbete med att ta fram en laddinfrastruktur har påbörjats för el-bilar.
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2 Måluppfyllelse och analys
2.1

Attraktiv kommun

Mål

Kommentar

1. Ett gott bemötande och

Erfarenheten av att starta ett

god tillgänglighet

kontaktcenter i andra kommuner har

Nuläge

Årsprogn
os

nästan uteslutande varit att
tillgängligheten till kommunens tjänster
har ökat för kommuninvånarna och andra
kunder. Därmed kan prognosen i nuläget
sättas till På god väg på måluppfyllelsen.
Dock ska man ha klart för sig att vägen
till en välfungerande
kontaktcenterfunktion är lång och att det
kommer att ta tid innan kompetens och
rutiner är på plats. Förhoppningsvis
innebär det arbete som äger rum inom
förstudien av kontaktcentret, att en
mervinst redan i år blir att bemötandeoch tillgänglighetsfrågor kommer i fokus.
Vi måste också ha klart för oss att Orust
kommun består av så mycket mer än en
kontaktcenterfunktion. Bemötande- och
tillgänglighetsfrågorna måste självklart
uppmärksammas även i andra
sammanhang, vilket de på många sätt
redan gör. Från centralt håll kommer
detta bland annat att ske på de fyra
chefsdagar som planerats.
Det pågår ett utvecklingsarbete inom
byggenheten. Arbetet syftar till att
förbättra tillgängligheten och servicen.
Bland annat utvecklas nu en e-tjänst som
ska bidra till att ärendena ska kunna
handläggas effektivare.
2. En trygg och omtyckt

Arbete med upprustning och underhåll av

kommun att bo, leva, besöka

våra vandringsleder har skett genom

och verka i

bidrag från Orusts Sparbank. Under
pandemin har vandringslederna nyttjats
flitigt.
Omfattningen av antalet alkoholtillstånd
ser inte ut att ha minskat märkbart på
grund av pandemin. Förhoppningsvis har
de politiska beslut som togs under våren i
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

syfte att underlätta för kommunens
företagare bidragit till att våra
utskänkningsställen fortfarande finns
kvar.
3. Synliggöra och stärka

Antalet följare på sociala medier ökar och

Orust identitet och goda

kommunens aktivitet i syfte att sprida

värden

goda värden och information har ökat.

Uppdrag

Kommentar

p) Under 2021 ta fram

Förstudien av ett kontaktcenter har startat. En

förslag på hur ett

konsult har, i samverkan med administrativ chef och

kontaktcenter för

ett internt projektstöd, arbetat fram en plan för hur

kommunen kan inrättas med

workshops med sektorerna ska äga rum under våren

uppdraget att ge information

2021. Workshoparna syftar till att klargöra vilka

och vägledning samt

arbetsuppgifter som ska kunna flyttas till ett

handlägga enklare frågor.

kommande kontaktcenter. På sikt ska detta leda till

Prognos

bättre tillgänglighet och service för våra
kommunmedlemmar samtidigt som verksamheterna
kan lägga sin kompetens på mer avancerad
handläggning.
En workshop har redan ägt rum med
kommundirektörens ledningsgrupp, då man kom
överens om målbilden och hur arbetet skulle bedrivas.
En kommunikationsplan har också fastställts.
Förstudien beräknas vara klar någon gång i höst. Så
snart erforderliga politiska beslut har fattats kommer
implementeringsfasen sen att ta vid.
q) Under 2021 särskilt

I samband med arbetet med förstudie inför ett

arbeta med bemötande

kontaktcenter kommer stort fokus att ligga på frågor

frågor och förhållningssätt i

kring bemötande, tillgänglighet och service.

hela organisationen.

Detta är dock inte en fråga enbart för ett kommande
kontaktcenter, utan ett självklart fokusområde för hela
kommunen. I samband med chefsdagar, då
kommunens samtliga chefer deltar, kommer
bemötandefrågan och kommunikation att tas upp ur
olika synvinklar. Frågor som också är på agendan
under året och som ryms inom det breda begreppet
bemötande är barnkonventionen, en
kommunikationsutbildning och att hålla bra digitala
möten.

12

Uppföljning med årsprognos
Uppdrag

Kommentar

i) Förbättra företagsklimatet

Genom att samordna inspektionsbesök i näringslivet

genom samverkan mellan

från olika myndighetspersoner inom kommunen kan

kommun och näringsliv.

vi bidra till att minska belastningen för våra

Prognos

näringsidkare. De som samverkar är alkohol- och
tobakshandläggare, livsmedelsinspektörer och
kontrollfunktioner från räddningstjänsten.
För att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal har
förbundet och Svenskt näringsliv skapat ett
fempunktsprogram. Hittills har upphandling, trygghet
och säkerhet samt tillståndsgivning för turistföretag
avverkats. Kommunutvecklaren är med i
arbetsgruppen som tar fram aktiviteterna i de olika
programpunkterna.
Tillståndsgivning för besöksnäringen är också en del i
aktiviteterna i Ett Enat Bohuslän. Det är Orust som
ansvarar och i år görs detta tillsammans med
Fyrbodal.
Två upphandlingar har genomförts under vintern och
våren. Det är fikabröd till möten och andra
kommunala sammankomster samt konferenstjänster.
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.
Genom maritimt Bohuslän har vi varit med att
möjliggöra gratis professionell affärscoaching till
företagen.
En stor satsning har även gjorts för att höja den
digitala kompetensen hos våra företag inom
besöksnäringen
h) Avtal med GR – Vår

Under 2019 skedde ett inledande dialogmöte med

avsikt är att ansöka om att gå

GR. Bedömningen var då att GR:s pågående

med i GR

organisationsöversyn skulle slutföras och att ny

(Göteborgsregionen).

kontakt skulle ske i god tid före valet 2022. En ny

Förtydligande kring

kontakt är tagen på tjänstepersonsnivå under början

kostnader med nuvarande

på maj och avsikten är att så snart det är möjligt ha en

Fyrbodal jämfört med GR.

ny dialog på presidienivå.

Ansökan ska förberedas och
lämnas in inför nästa
mandatperiod.
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

g) Utreda fler möjligheter

I upphandlingen av skolskjuts från hösten 2022 har vi

för äldre att till en låg avgift

haft uppdrag att ta fram underlag för närbusstrafik.

resa kollektivt inom Orust

Närbusstrafiken är en samhällsservice som kommer

kommun.

att vara gratis för den som nyttjar trafiken.
Närbussarna ska främst gå på helgfria skoldagar men
det finns option i upphandlingen angående
närbusstrafik även på skolloven.

j) Ta fram och börja arbeta

Nya riktlinjer för kommunikation beslutades under

efter de reviderade

2020 och uppdraget avslutades i samband med

riktlinjerna för

årsredovisningen för 2020.

kommunikation under 2019.
Satsa på utveckling av
sociala kanaler utöver
webb/hemsida - vara där
våra invånare är.

Indikator
Andel som får svar

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

85

85

Kommentar
Utfallet för 2020 blev 81 %

på e-post inom en

och ska jämföras mot årets

dag, andel (%)

målvärde på 85 %. Ett
arbete mot ett
kontaktcenter från 2022
har påbörjats och
bedömningen är att det
arbetet kan leda till en
förbättring redan i årets
mätning som sker under
hösten.

Andel som tar

55

55

Utfallet för 2020 blev 50 %

kontakt med

och ska jämföras mot årets

kommunen via

målvärde på 55 %. Ett

telefon som får ett

arbete mot ett

direkt svar på en

kontaktcenter från 2022

enkel fråga, (%)

har påbörjats och
bedömningen är att det
arbetet kan leda till en
förbättring redan i årets
mätning som sker under
hösten.

Gott bemötande vid
kontakt med

88

88

Utfallet för 2020 blev 85 %
och ska jämföras mot årets
målvärde på 88 %. Ett
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar

kommun, andel av

arbete mot ett

maxpoäng (%)

kontaktcenter från 2022
har påbörjats och
bedömningen är att det
arbetet kan leda till en
förbättring redan i årets
mätning som sker under
hösten.

Antalet e-tjänster i

20

10

20

kommunen (st)

Under året har hittills 10
externa och interna etjänster publicerats.
Beroende på vilka etjänster som kommer att
prioriteras är det svårt att
bedöma antalet
publiceringar vid årets slut.
Prognosen är att vi når
målvärdet på 20 nya etjänster då vi arbetar för
det.

Sammanfattande

2,75

3

Omdömet om

omdöme om

näringslivsklimatet

företagsklimatet i

kommer den 25 maj. En

kommunen

sittning med

(Svenskt näringslivs

näringslivsrådet är

enkät betyg 1-6)

inplanerad till den 27 maj.
I år har vi haft en liten
kampanj där vi påmint
företagarna om att svara på
enkäten. Utifrån
föregående års utfall på
2,63 är det osäkert om vi
når hela vägen fram till
årets målvärde på 3, trots
de aktiviteter som
kommunen deltagit i för att
stötta det lokala
näringslivet under
pandemin och för att öka
omdömet i enkäten.
För att förbättra
företagsklimatet i Fyrbodal
har förbundet och Svenskt
näringsliv skapat ett
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
fempunktsprogram. Hittills
har upphandling, trygghet
och säkerhet samt
tillståndsgivning för
turistföretag avverkats.
Kommunutvecklaren deltar
i arbetsgruppen som tar
fram aktiviteterna i de olika
programpunkterna.
Tillståndsgivning för
besöksnäringen är också en
del i aktiviteterna i Ett
Enat Bohuslän. Det är
Orust som ansvarar och i
år görs detta tillsammans
med Fyrbodal.
Två upphandlingar har
genomförts under vintern
och våren. Det är fikabröd
till möten och andra
kommunala
sammankomster samt
konferenstjänster. 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.
Genom maritimt Bohuslän
har vi varit med att
möjliggöra gratis
professionell
affärscoaching till
företagen.
En stor satsning har även
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
gjorts för att höja den
digitala kompetensen hos
våra företag fram
besöksnäringen.

Andel elever i åk. 9

-

-

-

-

Ingen mätning 2021.

(15 år) som
intensivkonsumerar
alkohol någon gång
i månaden eller
oftare (%)
Antal turistnätter

45187

Under 2020 hade kommunen

på Orust under ett

en minskning med -9,7%

år

därför prognosticeras en
ökning under 2021 med
förhoppning att fler reser när
smittspridningen minskar.

Har upplevt hot och

Ingen mätning 2021.

våld i hemmet, barn
15 år (%)
Vunna

90

100

90

Färdtjänsten har inte haft

överklaganden %

något ärende alls för
överprövning hittills i år.
Alkoholhandläggningen
har ett ärende för
överprövning just nu, och
dom avkunnas den 11 maj,
men inget annat tidigare i
år. Inga upphandlingar har
överprövats hittills i år.

Andel elever i åk. 9

-

-

-

-

Ingen mätning 2021.

(15 år) som har
använt narkotika
överhuvudtaget (%)
Antal följare på

1 21

Den 30 april hade vi 1218

Facebook (st)

8

följare på facebook.
Målsättningen är att
antalet följare ska öka och
bedömningen är att det
redan har gjort det från
årsskiftet, vilket innebär att
målvärdet redan uppnåtts.
En årlig utgivningsplan är
under framtagande. Det
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
blev en lyckad satsning på
hemtjänstens dag med
bilder från verksamheten
som uppskattades mycket.

Antal följare på

1 200

LinkedIn (st)

1 12

790

8

Den 30 april hade vi 1128
följare på LinkedIn. Det är
fler än vad vi hade sista
maj 2020 (789 st).
Målsättningen är att
antalet följare ska öka,
vilket det redan gjort och
målvärdet har uppnåtts.
Kommunen blir allt mer
aktiv på plattformen.

Antal följare på

1 700

Instagram (st)

1 67

1 427

4

Den 30 april hade vi 1674
följare på Instagram. Det
är den sociala plattform
som vi är mest aktiva på.
Målsättningen är att
antalet följare ska öka.
Jämfört med sista maj 2020
har vi ökat antalet följare
med ca 250 st. Det innebär
att målvärdet redan
uppnåtts.

Webbplatsens
tillgänglighet, (%)

85

84,9

66

Webbplatsen uppfyller inte
tillgänglighetsdirektivet
enligt lagen och därför
planerar vi för en ny webb
2022-2023. Den nya
webben ska ha samma
struktur och
publiceringsverktyg som
tidigare.
Siteimproves mätning för
tillgänglighet har ändrats
mycket jämfört med 2020.
De uppdaterade till en ny
version som de kallar
”NextGen”. Den nya
versionen är mycket bättre
och fokuserar mer på
aktuella/moderna
tillgänglighetsproblem.
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
Detta gör att årets
målvärde på 66 % och
utfallet 2020 på 65,1 inte
längre är jämförbart. Den
sista april var webbplatsens
tillgänglighet 84,9 % av
totalt 100 %.
Jämförelsevärde för
myndigheter är 84,4 så
kommunens utfall innebär
ändå ett godkänt betyg och
en bedömning att vi når
årets målvärde.

2.2

Hållbarhet och hushållning

Mål

Kommentar

4. Minskad klimatpåverkan

Antalet pappersutskrifter fortsätter att

Nuläge

Årsprogn
os

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.
5. Hållbar ekonomisk

Budgetprocessen utvecklas ständigt och i

hushållning som ger

år har kommundirektörens ledningsgrupp

förutsättningar för framtida

arbetat mer samordnat för att skapa en

välfärd och tillväxt

helhetssyn och gemensam bild av behov
och resurser. Den årliga budgetdagen
genomfördes digitalt för
kommunstyrelsen. Målet med det nya
inköps- och fakturahanteringssystemet
som införts var att förenkla för beställare
och chefer samt skapa en tydligare
styrning och uppföljning. Redan efter
bara några månader med det nya
systemet ses positiva effekter utifrån
målbilden. De ekonomiska
förutsättningarna har varit goda för
kommunen under pandemin, mycket tack
vare statliga bidrag och ersättningar.
Sektorernas budgetföljsamhet har ökat
och de ekonomiska förutsättningarna ser
ljusa ut de närmaste åren, vilket leder till
en hållbar ekonomisk hushållning.
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Uppdrag

Kommentar

m) Organisationsförändring

Kommunstyrelsen beslutade den 27/1 att ge

där plan, bygg och miljö

kommundirektören i uppdrag att genomföra en

samorganiseras, för att få

förändring där sektor miljö och bygg upphör som

bort ”stuprör” och skapa

egen sektor och blir en del av sektor

större möjligheter för

samhällsutveckling. Förändringen ska vara genomförd

samarbete och effektivare

senast 1/1 2022. Eventuella beslut om förändringar i

processer.

den politiska organisationen ska tas senast under

Prognos

hösten 2021. Sedan dess har sektorschef för
samhällsutveckling fått ett uppdrag genomföra en
organisationsöversyn för att möjliggöra att nuvarande
sektor miljö och bygg blir en del av sektor
samhällsutveckling. Samtidigt arbetar administrativa
enheten med att se över reglementen och
delegeringsordningar. Dessutom kommer förslag till
eventuella förändringar i den politiska organisationen
att bearbetas under 2021.
l) Effektivisera våra interna

Digitaliseringsarbetet pågår för fullt inom

och externa processer

kommunen. Inom sektor ledning och verksamhetsstöd

genom att arbeta

har flera projekt genomförts, bl.a. driftsattes ett nytt

sammanhållet mot smarta

kommunövergripande e-handelssystem under tertial

digitala lösningar i samtliga

1. Systemet kommer att underlätta och effektivisera

verksamheter, start 2019

flödet från beställning till betalning. Andra nyttor ehandelssystemet ska möjliggöra är
kostnadsbesparingar, kvalitetssäkring, lättare att följa
ingångna avtal och ökade möjligheter till uppföljning
och kontroll.
Ett nytt videomötessystem (Teams) infördes och först
ut var kommunfullmäktiges februarimöte. Arbete
pågår för att ersätta det tidigare systemet fullt ut med
Teams, arbetet ska vara klart innan sommaren.
Andra projekt som pågår inom sektorn är säker
datalagring, e-arkivprojektet, införande av nytt HRsystem och nya e-tjänster. Utredningar pågår bl.a. för
nytt Officesystem (M365), ny hemsida och intranät.
Digitaliseringsenheten samarbetar intensivt med
sektorerna för att möjliggöra olika utvecklingsprojekt
som både kan effektivisera och höja kvaliteten.
Eftersom många system är beroende av varandra för
att fungera krävs en nära samverkan för att ett nytt
system ska kunna införas.
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Uppdrag

Kommentar

Arbeta fram en ny

Arbete har inletts med framtagandet av en mer

Översiktsplan med sikte på

detaljerad projektplan som ska godkännas av

2040

kommunstyrelsen innan själva arbetet med

Prognos

översiktsplanen börjar. Projektplanen är inskickad för
politisk beredning
Projektplanen har tagits fram genom två (2021-02-16
och 2021-03-23) digitala workshops med
förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott
och presidiet för miljö och byggnadsnämnden
tillsammans med översiktsplanens arbetsgrupp och
representanter från det upphandlade företaget Sweco.
Projektplanen visar omfattning, inriktning,
förutsättningar och avgränsningar av arbete.
Projektplanen visar även upp den planerade tidplanen
för arbete samt projekts organisation. Ambitionen är
att kommunfullmäktige ska kunna anta den nya
översiktsplanen under tredje kvartalet 2023.
k) Utreda övergång från

I samband med den nya mandatperioden gav

utskott till nämnder.

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
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.
Beslut togs i kommunstyrelsen i januari 2021.
Beslutet innebar att de eventuella förändringar som
ska ske gällande organisationen måste göras klart
under hösten 2021. Signalerna från politiken var dock
att det i så fall 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
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

samspela med den organisationsförändring som
genomförs inom förvaltningssidan.

Indikator
Kopiering i antal

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

2,8

0,9

2,8

Kommentar
Antal utskrifter ligger

miljoner totalt

något lägre jämfört med

kommunen.

tertial 1 2020 och beroende
på nedan faktorer är
prognosen att antalet
utskrifter inte överstiger
målvärdet. Det sker alltid
en naturlig minskning av
utskrifter under sommaren
men förra hösten gav en
ökning av utskrifter
jämfört med tidigare år. En
satsning på digital
signering samt ökat antal
e-tjänster kan påverka
antal utskrift till det bättre
under året.

Kostnad miljoner

0,6

0,1

0,7

Kostnaden för jan - april är

kronor bilersättning

114 tkr. Pandemin

tjänsteresa med

resulterar i att vi reser

privat bil, totalt

mindre och inte förflyttar

kommunen.

oss i den utsträckning vi
har gjort utan istället möts
digitalt. Vi kommer
sannolikt att få ett bättre
resultat än det befintliga
målvärdet om pandemin
fortsätter.

Budgetföljsamhet

98

98

100

Sektor ledning och

Sektor ledning- och

verksamhetsstöd

verksamhetsstöd

prognostiserar med ett

(%)

överskott om 0,9 mnkr vid
årets slut. Överskottet är
framförallt
pandemirelaterat.

Budgetföljsamhet
totalt kommunen

100

96

100

Sektorernas samlade
prognos pekar på en
budgetföljsamhet som håller
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
budget, dvs. 100 %. Efter
första tertialet har mindre
budget förbrukats än
förväntat, 96 % av
budgeten.

Andel e-fakturor,

75

73

75

Efter de tre första

kommunen totalt

månaderna ligger andelen

(%)

e-fakturor på 73 %. Det är
en ökning med 3 % sedan
årsskiftet. Ökningen är
väntad och målsättningen
är att andelen fortsätter
öka till en nivå på ca 80 % i
år och slutligen landar på
en nivå på ca 90 % nästa
år. Kommunen arbetar nu
mer aktivt med
leverantörsdialog kring
såväl digitala beställningar
som e-fakturor efter
införandet av digitalt
inköps- och
fakturahanteringssystem.

Andel digitala

713

Sedan driftstart i januari

inköpsordrar,

har det lagts 713 digitala

kommunen totalt

inköpsordrar i systemet.

(%)

Införandet av digitala
beställningar har skett
succesivt under våren och
de sista sektorerna började
beställa digitalt i mars.
Antalet ordar väntas öka
ordentligt i takt med att allt
fler beställer digitalt. Från
sektorn stöttar vi beställare
i det nya arbetssättet och
bevakar antalet köp som
görs utanför systemet.
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2.3

Attraktiv arbetsgivare

Mål

Kommentar

Nuläge

6. En bra och

Pandemin har satt fokus på arbete inom

hälsofrämjande arbetsmiljö

offentlig sektor, vilket har bidragit till att

Årsprogn
os

motivation och engagemang har ökat.
Pandemin har också satt fokus på det
goda ledarskapet då verksamheten
tvingats bli mer operativ och ledarskapet
blivit både närmare och tydligare. Dock
är sjukfrånvaron fortsatt hög och det är
svårt att skilja på ordinarie sjukfrånvaro
och den som är pandemirelaterad.
Processen med friskfaktorer som ett led i
att minska den höga sjukfrånvaron har
fortgått och företagshälsovården har fått
stötta upp med förstadagsintyg för att
inte belasta ordinarie sjukvård.

Indikator
Medarbetarengage

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

80

0

80

Kommentar
Mot bakgrund av att

mang (HME) totalt

utfallet för 2020 ligger på

kommunen -

samma nivå som årets

Totalindex

målvärde samt att den
pågående pandemin skapar
ett stort
medarbetarengagemang är
prognosen för året att
målvärdet kommer att
uppnås.

Sjukfrånvaro

9,5

10,9

8,3

Då pandemin fortfarande

kommunalt

pågår och man uppmanas

anställda totalt, (%)

att stanna hemma vid
minsta symptom så är det
sannolikt att sjuktalen
fortsatt förblir höga under
ett par månader. Detta ger
effekt på den totala
sjukfrånvaron under året
och vi kommer sannolikt
inte att uppnå målet.

Medarbetarengage
mang (HME) totalt

80

0

80

Den pågående pandemin
belyser hur viktigt arbete i
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar

kommunen -

offentlig sektor är vilket

Motivationsindex

sannolikt påverkar
motivationsfaktorn
positivt. Mot bakgrund av
att utfallet för 2020 var
något högre än årets
målvärde är prognosen att
vi sannolikt kommer att
uppnå målvärdet.

Medarbetarengage

81

81

Utfallet för 2020 var lägre

mang (HME)

än årets målvärde. Men

Sektor ledning och

bedömningen är ändå att

verksamhetsstöd -

målvärdet sannolikt

Totalindex

kommer att uppnås då
pandemin har satt fokus på
arbete i offentlig sektor och
därmed höjt statusen på
alla yrken.

Sjukfrånvaro

5,5

5,3

5,5

Målvärdet kommer

kommunalt

sannolikt att uppnås då

anställda Sektor

utfallet efter första tertialet

ledning och

inte är så långt från årets

verksamhetsstöd

målvärde.

(%)
Andel stolta

80

80

I medarbetarenkäten för

medarbetare som

2020 var det 83 % som

kan tänka sig att

gärna rekommenderar

rekommendera

Orust kommun som

Orust kommun som

arbetsgivare, Det är högre

arbetsgivare totalt

än årets målvärde. Man har

kommunen (%)

en positiv inställning till
Orust kommun som
arbetsgivare och eftersom
också pandemin har höjt
statusen på yrken i
offentlig sektor gör vi
bedömningen att vi
sannolikt kommer att
uppnå målvärdet.
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Information om uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor ledning och
verksamhetsstöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör lämnar muntlig information om prognosrapport april 2021 för sektor ledning
och verksamhetsstöd.
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1 Ekonomisk redovisning och analys

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

48,7

23,1

57,0

87,7

Kostnader

-436,3

-149,5

-445,6

-436,8

-varav personalkostnader

-306,4

-102,4

-307,3

-306,4

-varav lokalkostnader

-34,2

-10,0

-34,2

-34,2

Nettokostnader

-387,6

-126,4

-388,5

-388,1

Budgetram

-387,6

-127,9

-387,6

-387,6

0

1,5

-0,9

-0,5

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Sektorn totalt, mnkr
Intäkter

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr

Budget helår

Budget helår

Helårsprognos
april

Sektorsövergripande

-12,6

-11,6

1,0

0

Vård och Omsorg

-101,7

-100,7

1,0

0

Individ och

-64,6

-65,6

-1,0

-0,5

Äldreomsorg

-124,3

-126,2

-1,9

0

Stöd och Omsorg

-84,4

-84,4

0,0

-0,5

Summa

-387,6

-388,5

-0,9

-0,5

familjeomsorg

1.1

Utfall och helårsprognos

I april månad prognostiserar sektor omsorg totalt sett ett underskott om 0,9
mnkr. Detta är en försämring mot underskottet som presenterades i
februari månad med 0,4 mnkr.
Under det senaste året och under en överskådlig tid framåt kommer sektor
omsorg att påverkas av den pandemi som pågår. Omsorgen ger stöd och
service till samhällets mest sköra medborgare och därmed till de riskgrupper som folkhälsomyndigheterna har angett. Det innebär att de som
arbetar med nära omvårdnad skall stanna hemma vid minsta tecken på
ohälsa och därmed har sjuktalen ökat markant. De som arbetar i nära
omvårdnad blir också mer utsatta för oro, både för brukarnas och sin egen
del och också genom att riskeras att smittas. Sektorn förbereder ett annat
3

Uppföljning med årsprognos

sätt att organisera sig på för att förhindra att smitta sprids. Utöver detta
pågår varje dag arbete kring pandemin och dess följdverkningar, så som
informationsbevakning, informationsgivning, provtagning, utbildning,
förflyttning av medarbetare mm. Vad denna pandemi får för
följdverkningar på sektorn är svårt att överblicka både ur ett kvalitets-,
medarbetar- och ett budgetperspektiv.
Sektorn har sett en ökning av kostnader som direkt kan relateras till
utbrottet av Covid-19, bland annat har priserna för skyddsutrustning ökat
kraftigt. Ökningen gäller även kostnader för försörjningsstöd,
skyddsplaceringar på grund av våld i nära relation samt kostnader för
sjuklön. Vad gäller kostnader för sjuklön har riksdag och regering infört
tillfälliga regler även i år som innebär att sjuklönen ersätts från och med
januari till och med april månad. Detta bidrag är inkluderat i sektorns
prognos för året och innebär ett tillskott om cirka 2,2 mnkr.
I slutet av föregående år startade ett boendestöd upp, som en del av de
hemmaplanslöningar som sektor omsorg planerar, för att på sikt kunna
minska kostnaderna för placeringar. Boendestödet driftas under
verksamhetsområdet stöd och omsorg men hanteras som ett
omställningsprojekt, vilket innebär att det redovisas separat och ingår
därför inte i stöd och omsorgs prognos i uppföljningen. Kostnaden för
verksamheten är cirka 5,0 mnkr och finansieras delvis genom en
omfördelning i budget från resursfördelningen för hemtjänst samt med
statsbidrag om totalt 1,5 mnkr. Planen är att resterande 3,5 mnkr på sikt
ska finansieras genom minskade kostnader för externa placeringar. Det är
däremot svårt att under första året kunna minska placeringarna
motsvarande kostnaderna. Det är därför sektors intention att i samband
med delårsuppföljningen i augusti söka medel ur Kommunstyrelsens medel
till förfogande med 3,5 mnkr för att klara omställningskostnaderna under
året.
Nedan följer en sammanställning med prognos per verksamhetsområde:

Sektorsövergripande, redovisar ett överskott kopplat till eftersläpande
intäkter från statsbidrag samt oanvända centrala medel för oförutsedda
utgifter.

Vård och omsorgs prognos beräknas till ett överskott om 1,0 mnkr.
4

Uppföljning med årsprognos

Överskottet härrör till biståndsenheten där sjukskrivningar leder till
minskade personalkostnader men också till ett minskat antal timmar inom
resursfördelningen för hemtjänst. Omfattningen av resursfördelningen har
under första tertialet varit lägre än budgeterat. Detta har sannolikt ett
samband pandemin vilket gett effekten att färre ansöker om hemtjänst och
dessutom om mindre hjälp än tidigare. Under den senaste tiden, sedan
vaccineringarna dragit igång, ses en ökning av ansökningarna. Timmarna
förväntas därmed öka framöver och möjligtvis nå den nivå som budgeterats
efter sommaren. Bemanningsenheten, sjuksköterskeenheten samt
rehabenheten prognostiserar alla en budget i balans.

Individ och familjeomsorg, prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr.
Underskottet härrör till vuxenenheten där kostnaderna för försörjningsstöd
har ökat under årets inledande månader, en utveckling som kan ses även
nationellt. Orust kommun bedöms däremot fortsatt ligga lågt i jämförelse
med andra kommuner vad gäller kostnadsnivån för försörjningsstöd.
Enheten har även ökade kostnader för en skyddsplacering, vilket leder till
ett underskott. Enheten för barn och unga som tidigare år dragit med stora
underskott prognostiserar för året ett överskott med 1,0 mnkr.
Verksamheten har erhållit ett statsbidrag om 0,7 mnkr som bidrar till
överskottet men därtill har ett intensivt arbete med pågående placeringar
och ett nytt förhållningssätt i arbetet med inriktning på att lösa saker i egen
regi på hemmaplan gett förväntad effekt. Arbetsmarknadsenheten
prognostiserar för en budget i balans.

Äldreomsorg försämrat sin prognos mot februari månad till -1,9 mnkr. Det
största underskottet finns inom hemtjänsten som prognostiserar ett
underskott om - 2,4 mnkr. Underskottet har flera orsaker, långa körtider
inom framförallt två av områdena är en, stora volymer av dubbelbemanning
som endast till viss del kompenseras i resursfördelningen är en annan.
Därtill har två gemensamma avsluts gjort inom ett och samma
hemtjänstdistrikt, vilket belastar ekonomin särskilt. Särskilda boenden
prognostiserar totalt ett överskott men har (+0,4 mnkr) men har drabbats
av intäktsförluster för hyror och omsorgsavgifter, på grund av tomställda
lägenheter. Korttids och utskrivningsklara prognostiserar en budget i
balans.
Inom Stöd och Omsorg prognostiseras såväl överskott och underskott för
5
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de olika enheterna. Sammantaget för verksamhetsområdet innebär detta en
budget i balans för helåret. Inom personlig assistans prognostiseras ett
större underskott om cirka 1,4 mnkr, dels på grund av att
Försäkringskassan beviljar ersättning för väntetid istället för aktiva insatser
på natt, vilket innebär att kommunen har full kostnad för nattbemanning
men får bara ersättning med 76 kr per timme för väntetid. Gruppbostaden
Skansvägen har haft merkostnader i samband med den evakuering som
skett på grund av problem med inomhusmiljön. I dagsläget är det osäkert
vad det kommer innebära för verksamhetens kostnader framöver. Daglig
verksamhet gör däremot ett överskott som beror på att verksamheten, på
grund av pandemin, till stora delar haft stängt under januari till april.
Andra osäkerhetsfaktorer som skulle kunna leda till ökade kostnader och
bidra till ett underskott är förändringar i Försäkringskassans beslut om
personlig assistans, fler beslutade insatser och fortsatt hög sjukfrånvaro.

1.2

Investeringar

Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1
mnkr för året, dessa medel förväntas att användas i sin helhet.
I övrigt pågår flera större projekt inom sektorn, bland annat pågår ett
arbete med övergång till nyckelfritt inom hemtjänsten, införande av digitala
läkemedelsskåp men också inköp av inventarier till Strandgården i samband
med den ombyggnationen som är i sin slutfas.
I samband med ombyggnationen på Strandgården uppstod ett oplanerat
behov av spoldesinfektorer, vilket innebär att budgeten för inventarier
kommer att överstigas med 200 tkr.

1.3

Händelser under perioden

Övergripande:
Även första kvartalet 2021 har sektor omsorg påverkats av den pandemi
som råder i världen. Det har märkts på våra hälsotal, våra
utbildningsplaner, vår utvecklingstakt och våra arbetsmetoder. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska i kommunen har fortsatt haft ett stort ansvar för att
6
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följa pandemins utveckling, ge råd till kommunens medarbetare, utföra
dagliga tester samt dagligen bevaka nya råd och rutiner. Fokus för sektorns
chefer har varit att brukarna ska ha ett tryggt och säkert liv och att
medarbetarna får en trygg och säker arbetsmiljö. Flera verksamheter har
minskat deltagarantalet, ändra innehåll och arbeta mer med
utomhusaktiviteter. Till och med stängt helt eller delvis i perioder. Efter att
brukare och personal inom området för funktionshindrade och
äldreomsorgen fått första eller andra dosen vaccin så har läget avsevärt
förbättrats och situationen lugnades ner för att nu vara förhållandevis stabil
och lugn.
Omställningsarbetet med hemmaplanslösningar, framför allt boendestöd,
har kommit igång under första kvartalet. Då verksamheten är ett projekt
följs den regelbundet upp på sektorns utskott.
Inom teknik och IT pågår flera projekt samtidigt, tyvärr med flera
avvikelser. Detta samtidigt som sektorn har gjort en besparing på
administrationen och IT strategtjänsten, vilket gör oss sårbara vid
störningar.
Arbetet med att genomföra anpassning till budget 2021 pågår enligt plan.
Staten har genom bidrag tillfört kommunernas socialtjänster, främst
äldreomsorgen, tillfälliga medel som ska fördelas på både en strukturell och
operativ nivå.
Vi har påbörjat vårt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i det digitala
verktyget Stratsys. Det ger oss en tydlig struktur och en smidigare
uppföljning kring kvalitetsarbetet. Enhetschefer inom sektor omsorg
kommer att rapportera kvalitetsaktiviteter i Stratsys på samma sätt som de
nu gör vid måluppföljningen.
ÄO:
På grund av pandemin har bemanningen varit mycket ansträngd över lag
och extremt svår på vissa enheter. Efter vaccinering har läget avsevärt
förbättrats och är nu stabil. Dagverksamheten för demenssjuka stängde
januari till april och mötesplatsen för ensamma äldre att äta lunch på
Kaprifolgården är pausad.
Samtliga grupper arbetar med LMO (Life Care mobil omsorg) och från
mars påbörjades införandet av nyckel-fri hemtjänst.
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Strandgården har haft en föreläsning för Trollhättans stad där vi redogjorde
för vårt arbete med Struktur 24 och samordnande undersköterska.
Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården har utsett Orust och AnnChristin Eriksson till första linjens chef för berömvärda insatser.
IFO:
Pandemin präglar IFO:s verksamhet och konsekvenserna blir tydligare efter
hand. Människor beskriver oro och ensamhet. Många återfaller i missbruk.
Flera insatser har fått utföras i mindre omfattning eller inte gått att
genomföras. Lågtröskelverksamheten Karins trädgård har gått på sparlåga
med få besökare. AME:s verksamhet har anpassats med begränsad insatts.
Strandkanten har bedrivit uteaktiviteter i mindre grupper.
Utveckling av samverkan inom IFO:s olika enheter och med
verkställigheten inom Socialpsykiatri och LSS har utvecklats positivt under
perioden. Handläggarna för Socialpsykiatri och LSS flyttades till IFO vid
årsskiftet. Det har bidragit positivt till samverkan mellan missbruksvård,
försörjningsstöd och dessa verksamheter. Detta har i sin tur gett
förutsättningar för två förhindrade placeringar och en hemtagning inom
Socialpsykiatrins område.
Under april månad har mottagningsgruppen och ekonomigruppen slagits
samman och bildat stöd och försörjningsgruppen. Vuxenenheten har infört
placering på Arbetsmarknadsenheten som en insats enligt socialtjänstlagen.
Ett omtag har påbörjats kring arbetet med KAA, kommunalt
aktivitetsansvar, efter genomlysning. Medarbetare inom IFO:s och skolans
verksamheter är engagerade för att stötta unga till sysselsättning.
DUA-överenskommelsen (Delegationen för Unga till Arbete) mellan AF
och kommunerna Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö och Orust blev
klar 2021-02-01. Överenskommelsen ger förutsättningar för samverkan för
att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda personers etablering i
arbetslivet.
Vård och omsorg:
Det har varit personalomsättning på sektorns administration och ett aktivt
arbete kring vem som gör vad den här perioden och nu börjar vi få en bra
struktur även om vi har en del kvar att fördela.
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Digitala läkemedelskåp är inköpta till Ängsviken och Kaprifolgården men
inte uppsatta och i bruk ännu. Arbetet med upphandling av digitala
signeringslistor för läkemedel pågår.
Under första tertialet har flera av rummen på korttidsenheten blivit
färdigrenoverade och det pågår renovering av fler rum. Vi har fått klart en
ny altan på utsidan och fått levererat nya möbler som sammantaget gjort
lokalerna på korttiden trevligare än tidigare. Enheten har kunnat sälja
platser till Stenungsunds kommun och fyra personer har under första
tertialet vistats hos oss under sammanlagt 23 dygn. .
Införandet av LMO (Life Care Mobil Omsorg) har inneburit en hel del
frustration inom personalgruppen då flertalet "barnsjukdomar" inträffat
under införandetiden.
Arbetsmiljömässigt för båda verksamheterna har Covid 19 inneburit en hel
del extra arbete i form av självtester, sjukskrivningar, smittspårning och
inte minst med all den dokumentation detta har medfört.
Arbetsförhållandena har försvårats av de skyddsutrustningar som krävts i
patient- och brukar nära arbete. Personalen har drabbats av heshet, skavsår
på näsrygg och bakom öronen. Användandet av munskydd och/ eller visir
har medfört kondensbildning på glasögon vilket försvårat seendet.
Visiranvändandet har också medfört att det varit svårt att uppfatta vad som
sägs, man hör sämre när man har visiret på.
Stöd och omsorg:
Skansvägens gruppbostad har återigen evakuerats på grund av fortsatta
problem med inomhusmiljön och flera medarbetare fått reaktioner. Ny
utredning pågår och arbetsmiljöingenjör från företagshälsovård är
inkopplad. Boende på Skansvägen bor nu tillfälligt på korttidsenheten
Ängsviken.
Boendestödet har varit i full drift sedan januari. Boendestödet är ett
omställningsprojekt och är en del i sektorns arbete med
hemmaplanslösningar och har på kort tid byggt upp en verksamhet som
jobbar med stor framgång. Flera nya placeringar och inläggningar har
förhindrats genom att insatsen boendestöd har kunnat erbjudas och på sikt
planeras flera hemtagningar.
Flera strategiskt viktiga beslut har fattats som kommer bidra till att
9
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kommunmedborgare kan erbjudas rätt stöd i sin närmiljö på hemmaplan
och dyra externa placeringar kan undvikas.
Daglig verksamhet som till stora delar varit stängd på grund av pandemin
öppnar igen den 3 maj. Trots pandemins konsekvenser har ett bra
samarbete mellan daglig verksamhet och gruppbostäder bidragit till att
brukare ändå haft det bra i sin vardag och istället haft andra aktiviteter
hemma. Ett positivt exempel är möjligheten att kunna delta i Träffendansen digitalt, vilket varit mycket uppskattat av brukare som bor på
gruppbostad.
Två nya beslut om personlig assistans kommer verkställas i kommunen
under våren.
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2 Måluppfyllelse och analys
2.1

Attraktiv kommun

Mål

Kommentar

1. Ett gott bemötande och

Cheferna inom sektor omsorg arbetar

god tillgänglighet

ständigt med att förbättra

Nuläge

Årsprogn
os

tillgängligheten både via telefon och mail.
För att redovisa god kundnöjdhet
analyseras resultaten från föregående års
undersökning, och förbättringsområden
identifieras inom varje verksamhet. Inom
äldreomsorgen kommer det arbetas med
till exempel måltidsmiljö, aktiviteter och
trygghet. Inom stöd och omsorg är den
upplevda tryggheten och att själv få
bestämma prioriterat.
Individ- och familjeomsorgen har få
deltagare i brukarundersökningarna,
vilket är prioriterat att öka om en
medverkan ska vara motiverad. När det
gäller tillgänglighet och bemötande har
verksamheten gjort ett par
organisatoriska förändringar under första
tertialet. Inom familjeenheten har en
mottagningsfunktion med särskilt
tilldelad personal för uppdraget införts,
vilket innebär en ökad kompetens i
mottagande av nya ärenden. Inom
vuxenenheten har det istället gjorts en
sammanslagning av mottagnings- och
ekonomigrupperna, för att kunna öka
tillgängligheten och få en större helhet i
ärendehanteringen.
Sektorns bedömning är att vi kommer
uppnå målet om ett gott bemötande och
god tillgänglighet vid årets slut. De
aktiviteter och delmål som
verksamheterna arbetar med under året,
gör att sektorn delvis uppnått målet efter
tertial 1.
2. En trygg och omtyckt

I slutet av 2020 beslutades att sektor

kommun att bo, leva, besöka

omsorg skulle köpa in ett IT-stöd för

och verka i

ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, i Stratsys. Under första
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

tertialet har denna modul byggts upp
med hjälp av projektledare från Stratsys,
och förhoppningen är att det ska hjälpa
oss få en tydlig struktur, men också bättre
uppföljning. Det är av stor vikt att sektor
omsorg har ett välfungerande
kvalitetsledningssystem.
Sektorn arbetar vidare med att öka
rättssäkerheten i verksamheten. Inom
Individ- och familjeomsorgen har 24
beslut överklagats, varav kommunen fick
rätt i 22 av dem. Vi förlorade ett, och ett
gavs ej prövningstillstånd i
kammarrätten. Av detta kan vi se att våra
beslut till största del är fattade med stöd i
lag och att kommuninvånarna bedöms på
ett likartat sätt utan godtyckliga åsikter
från handläggare.
Intraprenad har haft stort fokus, en
kartläggning av intresserade
verksamheter har gjorts, och dessa bjöds
in på en dialog med presidiet för att se
vad som sågs som hinder för att starta.
Efter denna dialog har två äldreboenden
under första tertialet lämnat in ansökan
för att starta som intraprenad.
Under första tertialet beslutade sektor
omsorg att ansluta till Yrkesresan genom
Sveriges kommuner och regioner.
Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje
möte mellan socialtjänstens medarbetare
och invånare. Konceptet innehåller både
digitalt lärande och kursdagar som
anordnas regionalt. Målet är att
kommuner ska få ytterligare kunskap,
kraft och kompetens att utveckla
socialtjänsten genom att samla och
tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap.
Utöver detta, planerar sektorn att
genomföra en kartläggning av
medarbetarnas kompetens, och varje
verksamhet har/ska upprätta en
kompetensplan för sin verksamhet.
Bedömningen är att vi kommer nå målet
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

fullt ut innan årets slut.
3. Synliggöra och stärka

Sektor omsorg arbetar hela tiden för att

Orust identitet och goda

synliggöra och stärka kommunens

värden

identitet och goda värden, till exempel
genom att vara aktiva i sociala medier,
och förmedla relevant information om
aktuella händelser.
Sektor omsorg har haft tre enhetschefer
inom äldreomsorgen nominerade till gott
ledarskap i demensvård. Ann-Christin
Eriksson, enhetschef på Strandgården,
vann och tilldelades 2021 års stipendium
för föredömligt ledarskap inom
demensvården för sitt nydanande och
utvecklande ledarskap. Hon har utvecklat
nya arbetssätt, kunskaper som hon sedan
även delat med sig av till sina kollegor.
Sektorn siktar på att nå målet, och vår
prognos är att vi är på god väg att göra
det, men vi behöver hitta sätt att öka vår
närvaro i både traditionell media och
sociala medier.

Uppdrag

Kommentar

f) Utöka antalet

Under första tertialet har 2 äldreboenden lämnat in

äldreboenden som kan

ansökan för intraprenad, som kommer beredas i

drivas som intraprenader.

utskottet för omsorg i början av tertial 2. Både

Prognos

Kaprifolgården och Strandgården deltog i dialog med
presidiet, och har efter det lämnat in ansökan.
e) Projekt ”närlagad mat” på

Under 2020 påbörjades ett motiveringsarbete för att

plats i ett testområde 2020.

öka antalet brukare ska välja lättare matlagning i

(Sektor omsorg).

hemmet före ex matlådor. Lättare matlagning utförs
redan i stor utsträckning, speciellt av de som inte har
ekonomi att beställa den så kallade Tjörnlådan, men
också de som vill påverka val 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.
Vårt verksamhetssystem har hittills inte möjliggjort
för oss att se hur många som har lättare
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

matlagning/Tjörnlåda, då detta ligger i samma insats.
Vi kan därför inte jämföra med siffror om
motiveringsarbetet gett effekt ännu.
i) Förbättra företagsklimatet

Ett förberedande arbete pågår inom daglig

genom samverkan mellan

verksamhet för att utveckla samarbetet med företag

kommun och näringsliv.

och föreningar i syfte att öka möjligheten för

(Alla sektorer)

deltagare att närma sig riktiga jobb. En
omdisponering av resurser har genomförts för att
klara ett ökat behov av handledning på
arbetsplatsintegrerade daglig verksamhetsplatser.
Inom boendestödet har arbetet inte påbörjats ännu,
då verksamheten är ny och fokus har varit att starta
upp verksamheten och fokusera på grunduppdraget.
Inom Individ- och familjeomsorgen har
arbetsmarknadskonsulent vid behov kontakt med
näringslivet för praktikplatser. Arbetet kommer att
behöva utökas om antalet uppdrag (remisser) ökar
från vuxenenheten, skolan m fl.

Lokaliseringsutredning av

En mindre intern genomlysning av beställarenhet och

ny brandstation i syfte att

utförarorganisation inom hemtjänsten gjordes 2019, i

säkra en trygg framtida

syfte att ta fram förslag på kostnadsminskningar för

Räddningstjänst samt utreda

att komma tillrätta med verksamhetens underskott,

effektiviseringsvinster i en

samt sänka kostnadsindex i jämförelse med

samordning med hemtjänst

jämförbara kommuner.

samt andra funktioner.

I genomlysningen, sågs en framtida åtgärd kunna vara

(Sektor samhällsutveckling

att samla de fem hemtjänstdistrikten samt

och sektor omsorg)

hemsjukvård och chefer i gemensamma lokaler på en
ort. Detta skulle kunna leda till bättre resurshållning,
trots i vissa fall längre restid. Enheterna skulle också
kunna få en mer naturlig samverkan både gällande
struktur, samarbete och resursanvändning.
När ny detaljplan i Varekil planerades, uppstod därför
frågan om hemtjänstens behov av lokaler inom den
nya detaljplanen. En behovsbeskrivning har därför
gjorts.
En samlokalisering av hemtjänsten har flera fördelar.
Till exempel hade det kunnat leda till:


Förbättrad samverkan och
resursutnyttjande. Resurser hade kunnat
omfördelas mer effektivt och anpassas efter
respektive hemtjänstdistrikts behov.
Brukartalet förändras snabbt i antal och
placering på ön vilket medför att det är svårt
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

att snabbt och effektivt ställa om
verksamheten i distrikten på ett optimalt och
kostnadseffektivt sätt.


Bättre arbetsmiljö genom en jämnare
arbetsbelastning. Enhetscheferna hade också
lättare kunnat samarbeta, ersätta varandra
och dela kompetenser.



Bättre förutsättningar för att underlätta
kommunikation och information



Bilar hade kunnat nyttjas på ett annat sätt

I sektor omsorgs analys, framkom också flera
svårigheter och nackdelar med att centralisera
hemtjänsten och hemsjukvården i Varekil. Till
exempel


I planeringen medför det 30 min mindre
effektiv tid per medarbetare (totalt ca 2
milj/år), då restiderna ökar på morgonen



Vi har flera stora lokaler på Ravinvägen,
Strandvägen 19 och på Eklunden, som vi
inte har behov av att använda till andra
verksamheter



På flera av våra äldreboenden kommer vi få
tomma kontorsplatser som inte kan nyttjas
effektivt



Tappar flexibilitet att öka och minska
grupper på de olika orterna när demografin
förändras



Stor risk att körtid/körsträckor ökar och det
kommer bli svårare att planera promenadoch cykelturer



Minskad brukarkontinuitet



Vid pandemi så är smittspridningen ett hot
då samtliga verksamheter är i samma lokal

De flesta av våra hemtjänstdistrikt får ökade
inställelsetider och körtider med en samlokalisering,
vilket förtar de fördelar som verksamheten såg.
Dessutom, behöver viss del av hemtjänsten ändå
finnas kvar i Henån, Svanesund och Ellös för att
kunna fungera och vara effektiva.
Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte är
aktuellt att samlokalisera hemtjänst och hemsjukvård i
Varekil, då nackdelarna väger tyngre än de eventuella
fördelarna.
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

o) Öka samverkan mellan

Barn och unga i Orust kommun ska växa upp under

sektor lärande och omsorg,

trygga och goda förhållanden. Det finns barn och

för att tidigt jobba

unga som av olika anledningar inte förmår fullfölja sin

förebyggande och undvika

skolgång eller som lever i otrygga miljöer. För dessa

att barn och ungdomar

barn behöver verksamheterna utveckla

hamnar i utanförskap.

samverkansformer för att förhindra att barn och
ungdomar hamnar i utanförskap. Inom kommunen
har identifierats ett behov av att förstärka stödet till
barn och unga i mellanstadiet/högstadiet som har
svårighet av olika skäl att nå målet godkända betyg.
Det har också identifierats behov av att öka
samverkan mellan sektorerna samhällsutveckling,
lärande och omsorg så att det kommer barnen och
ungdomarna tillgodo.
Under första tertialet har en digital workshop
genomförts och rekryteringsprocessen är påbörjad för
tjänsten som samordnare.

Indikator
Antal dagar från

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

10

10

Kommentar
Sektor omsorg arbetar

inkommit klagomål

vidare med hantering av

till svar

synpunkter och klagomål,
och uppfattningen är att
svar på inkommit klagomål
hanteras skyndsamt inom
samtliga verksamheter.
Den kommande e-tjänsten
förväntas underlätta
sammanställningen för oss,
gällande antal, område och
svarstid.

Gott bemötande i

90

90

Sektor omsorg förväntas

brukar- och

bibehålla, och

kundenkäter, sektor

förhoppningsvis förbättra

omsorg.

resultaten i
brukarundersökningar för
2021. Detta genom
värdegrundsarbete,
ambassadörsskap och
arbete med tillgänglighet
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

Kommentar
och bemötande.

Helhetsbedömning

90

90

Sektor omsorg arbetar

kring nöjdheten

ständigt med att förbättra

med service/

resultatet gällande nöjdhet

verksamheten i

i brukarundersökningar.

brukar- och

Varje enhet har gjort en

kundenkät

analys av resultatet och
identifierat specifika
områden att förbättra.

Vunna

91

91

90

överklaganden %

22 av 24 vunna. 1 förlorat
och 1 gavs ej
prövningstillstånd.

Medarbetare med

90

90

Kartläggning inte

rätt kompetens för

genomförd ännu, planeras

sitt uppdrag

till hösten 2021.

Antal nomineringar

3

3

(st)

Sektor omsorg har haft tre
enhetschefer inom
äldreomsorgen nominerade
till gott ledarskap i
demensvård. Ann-Christin
Eriksson, enhetschef på
Strandgården, vann och
tilldelades 2021 års
stipendium för föredömligt
ledarskap inom
demensvården för sitt
nydanande och
utvecklande ledarskap.
Hon har utvecklat nya
arbetssätt, kunskaper som
hon sedan även delat med
sig av till sina kollegor.

2.2

Hållbarhet och hushållning

Mål

Kommentar

4.Minskad klimatpåverkan

Sektor omsorg har sedan en tid tillbaka

Nuläge

Årsprogn
os

arbetat främst med att minska matsvinnet
på våra särskilda boenden. Detta har
gjorts i samarbete med kostenheten, där
cheferna har haft regelbundna möten,
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

både för att ta fram den mat som
efterfrågas och en dialog i arbetet med att
minska matsvinnet.
Inom hemtjänsten väljs fossilfria fordon
och laddhybrider när det är möjligt.
Merparten av sektorns möten hålls nu
digitalt, och vi arbetar kontinuerligt för
att digitalisera våra verksamheter, vilket
minskar vår klimatpåverkan. Sektorns
prognos är att målet är uppnått, utifrån
de förutsättningar vi har att påverka.
5.Hållbar ekonomisk

Sektor omsorg arbetar vidare med en

hushållning som ger

hållbar ekonomisk hushållning, och

förutsättningar för framtida

räknar med att uppnå målet. I arbetet

välfärd och tillväxt

finns flera delar indikatorer, inte minst
budgetföljsamheten inom sektorn, som
under första tertialet ser ut att gå bra.
En svår utmaning framöver för sektorn är
personalförsörjningen. Det är därför
viktigt att de personalresurser vi har
används på ett effektivt sätt, vilket främst
görs genom samplanering i
verksamheterna. Även de digitala
lösningarna är därför prioriterat för
sektorn. Med begränsat antal personal
kan vi ha hjälp av att till exempel ha
möjlighet att utföra tillsyner via kamera,
eller läkemedelsrobotar som hjälpmedel
för de brukare som endast behöver hjälp
med överlämnande av sina läkemedel.
För att komma vidare med projekten, har
sektorn under första tertialet arbetat om
strukturen för samarbetet med
kommunens digitaliseringsenhet. Ett
försök gjordes med att ha de lokala
digitaliseringsråden i samband med
ledningsgruppen, men det konstaterades
att det troligtvis skulle ge bättre flöde att
ha det separat, med representanter från
sektorn ledningsgrupp, systemansvarig
inom sektorn samt representanter från
digitaliseringsenheten. Det saknas dock
IT-kompetens inom sektorn, vilket krävs
och rekryteringsprocessen för en
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

digitaliseringssamordnare är påbörjad.

Uppdrag

Kommentar

Prognos

l) Effektivisera våra interna

Sektor omsorg har ett stort digitaliseringsarbete att

och externa processer

vänta. Det finns flera förslag på smarta digitala

genom att arbeta

lösningar, både stora och små. Arbetet med nytto-

sammanhållet mot smarta

och effektanalyser är i startgroparna i sektorns

digitala lösningar i samtliga

ledningsgrupp, för att sedan kunna göra rätt

verksamheter, start 2019

prioritering.

(Alla sektorer)

För att komma vidare i arbetet med e-tjänster, eblanketter och alla andra digitaliseringsprojekt, har
sektorn identifierat ett behov av IT-kompetens inom
administrationen, och kommer därför rekrytera en
digitaliseringssamordnare.

Indikator
Minskat matsvinn

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

195

Kommentar
Under de senaste 12
månaderna har
enhetscheferna på särskilt
boende och från
kostenheten haft
regelbundna möten, för att
ta fram den maten som
efterfrågas mest, och
minska matsvinnet. I höst
kommer kostombud och
köksansvariga återuppta
sina tidigare
implementerade
kostombudsmöten, med
förhoppningen att även
detta ska leda till minskat
matsvinn.

Antal fossilfria

24

24

25

Till sommaren kommer vi

fordon och

att ha 15 elfordon och 9

laddhybrider inom

ladd hybrider i

hemtjänsten

hemtjänsten
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Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

100

100

Budgetföljsamhet

Kommentar
Målvärdet nås under första
tertialet, och prognosen är

Sektor omsorg (%)

att hålla det under året.
Kostnad individ-

Inget värde beräknat ännu.

och familjeomsorg,
kr/inv
Nettokostnadsavvik

Inget värde beräknat ännu.

else LSS, (%)
Nettokostnadsavvik

Inget värde beräknat ännu.

else individ- och
familjeomsorg, (%)
Nettokostnadsavvik

Inget värde beräknat ännu.

else äldreomsorg,
(%)

2.3

Attraktiv arbetsgivare

Mål

Kommentar

6.En bra och hälsofrämjande

En jämförelse av sjuktalen (2020/2021),

arbetsmiljö

visar att sektorn efter tertial 1 inte lyckats

Nuläge

Årsprogn
os

minska sjukfrånvaro. Den har istället ökat
0,6%. Verksamheterna inom sektor
omsorg har en längre tid haft stort fokus
på korttidsfrånvaro, vilket har gett
resultat då den har minskat från 9% till
8%, trots påverkan av pandemi och hög
grad av biverkningar av vaccin i
personalgrupperna. Det är alltså istället
långtidsfrånvaro som ökat.
Enhetscheferna har regelbundna
avstämningar tillsammans med HRenheten för att komma tillrätta med
detta, men det är ett arbete som kommer
pågå över längre tid. Utifrån detta
kommer sektorn troligtvis inte nå målet
med minskad sjukfrånvaro.
Sektor omsorg har, trots alla tidigare
förändringar i verksamheter som av flera
upplevts negativt, bra resultat på
medarbetarenkäten när det gäller
motivationsindex. För 2021 har vi valt att
ta med samtliga indikatorer, för att
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Mål

Kommentar

Nuläge

Årsprogn
os

fortsatt fokusera på ledning, styrning och
medarbetarnas motivation. Under tertial
1 har detta inte påbörjats i någon
strukturerad form i verksamheterna, utan
planeras framöver i år.

Indikator

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

14,7

9

Sjukfrånvaro

Kommentar
Sektorn har en fortsatt hög

kommunalt

sjukfrånvaro.

anställda Sektor

Korttidsfrånvaron har på

Omsorg (%)

flera enheter minskat, trots
covid -19 och biverkningar
av vaccin, men
långtidssfrånvaro har
tyvärr ökat.

Medarbetarengage

80

79

Arbetet är inte påbörjat än,

mang (HME)

på annat sätt än att gå

Sektor omsorg -

igenom föregående års

Motivationsindex

HME-enkäter i respektive
arbetsgrupper.

Medarbetarengage

80

80

Arbetet är inte påbörjat än,

mang (HME)

på annat sätt än att gå

Sektor omsorg -

igenom föregående års

Ledarskapsindex

HME-enkäter i respektive
arbetsgrupper.

Medarbetarengage

80

80

Arbetet är inte påbörjat än,

mang (HME)

på annat sätt än att gå

Sektor omsorg -

igenom föregående års

Totalindex

HME-enkäter i respektive
arbetsgrupper.

Medarbetarengage

80

80

Arbetet är inte påbörjat än,

mang (HME)

på annat sätt än att gå

Sektor omsorg -

igenom föregående års

Styrningsindex

HME-enkäter i respektive
arbetsgrupper.
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1 Ekonomisk redovisning och analys

Sektorn totalt, mnkr

Budget helår

Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

Intäkter

10,5

3,1

8,1

10,3

Kostnader

-19,3

-7,4

-21,9

-20,0

-varav personalkostnader

-16,9

-6,0

-19,5

-17,6

-varav lokalkostnader

-0,5

-0,2

-0,5

-0,5

Nettokostnader

-8,8

-4,4

-13,8

-9,7

Budgetram

-8,8

-2,9

-8,8

-8,8

0

-1,5

-5,0

-0,9

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr

Budget helår

Helårsprognos
april

Byggenheten

-3,7

-9,0

-5,3

-1,3

Miljöenheten

-5,2

-4,9

0,3

0,5

Summa

-8,8

-13,8

-5,0

-0,9

1.1

Utfall och helårsprognos

Periodens resultat till och med april uppgår till ett underskott på 1,5
miljoner kronor för sektor miljö och bygg. Av underskottet beror knappt
hälften på lägre bygglovsintäkter samt återbetalning av
byggsanktionsavgifter med -0,5 mnkr. Den samlade helårsprognosen för
sektorn bedöms till ett underskott på -5 mnkr. Bygglovsenhetens prognos
bedöms till ett underskott om -5,3 mnkr och miljöenhetens prognos till ett
överskott om +0,3 mnkr.
Byggenheten -5,3 mnkr
Enheten bedömer att resultatet för helåret i sämsta fall kan innebära ett
underskott på -5,3 mnkr.
Ungefär hälften av underskott beror på betydligt mycket lägre
bygglovsintäkter än budgeterat. Av totalt 6 mnkr i förväntade intäkter
bedöms bygglovsavgifterna i sämsta fall uppgå till endast 3,6 mnkr, vilket är
2,4 mnkr lägre än budget. År 2020 blev bygglovsavgifterna 1,7 mnkr lägre
än budget. Anledningen är den långa handläggningstid och kön som bildats
3
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för bygglovsansökningar. För att komma tillrätta med de långa
handläggningstiderna är en av åtgärderna att anställa fler handläggare.
Förutom de fem ordinarie handläggarna anställs nu ytterligare två
handläggare, vilket innebär extra lönekostnader på 0,7 mnkr. Enheten har
också fått återbetala byggsanktionsavgifter för 0,5 mnkr. Under april
månad avslutades sektorschefens anställning efter överenskommelse.
Avgångsvederlag och merkostnader för tillförordnad sektorschef beräknas
uppgå till 1,4 mnkr.
Miljöenheten +0,3 mnkr
Enheten bedömer att resultatet för helåret kommer att ge ett överskott på
0,3 mnkr. Intäkterna bedöms ge ett överskott mot budget med 0,5 mnkr
och personalkostnaderna under tertial 1 ökar med 0,2 mnkr då enheten
anställt extra administrativt stöd samt extrapersonal för trängseltillsyn.
1.2

Investeringar

En mindre investering på 30 000 kr för kontorsmöbler har genomförts för
att skapa ändamålsenliga arbetsytor i miljöenhetens nya lokaler.
1.3

Händelser under perioden

Byggenheten
Enheten befinner sig i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. I
slutet av 2020 genomfördes en extern granskning av enheten och under
första tertialet har arbetet fortsatt genom att tillsammans med nämnden
arbetat fram en målbild samt påbörjat en handlingsplan som fokuserar på
ökad tillgänglighet, minskade handläggningstider och ökat samarbete
mellan förvaltning och nämnd. I slutet av april hade enheten en kö för
bygglov och förhandsbesked på ca 140 ärenden. Under första tertialet har
det inkommit i snitt 30 ärenden per månad. Ungefär lika många har
avslutats per månad under första tertialet. Det innebär att kön i stort sett
har varit oförändrad sedan årsskiftet. Antalet handläggare har utökats från
fyra till sex stycken och kommer att bli sju inom kort. Det pågår också en
omorganisation där sektor miljö och bygg kommer att upphöra och bli en
del av sektor samhällsutveckling från årsskiftet.
Miljöenheten
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Miljöenheten har anställt sex nya medarbetare för att bemanna projekt och
vikariat samt ersätta personal som gått vidare till andra jobb. Enheten har
också haft en långtidssjukskrivning.
Administrationen har förstärkts med en tjänst som fördelas på
trängseltillsyn och registrering.
Livsmedelskontrollen har legat lite efter men planerar att öka kontrollen
och komma ikapp under tertial 2. Avdelningen medverkar i ett projekt
kring redlighet av fisk på restaurang och arbetar för att anpassa kontrollen
efter ny lagstiftning.
Prövningsgruppen har haft en stor personalomsättning där tre erfarna
handläggare ersatts. Under perioden har ett projekt för
strandskyddsinventering med hjälp av drönare inletts för att utveckla och
effektivisera metodiken för inventering.
Inventeringsprojekt för enskilda avlopp pågår i Assmunderödsområdet.
Ytterligare ett startas inom kort inom Rödsvattnets avrinningsområde.
Orust kommuns föreskrifter om avfallshantering har reviderats och det har
införts krav på anmälan om komposter för matavfall. Under första tertialet
inkom 23 ärenden. Ändringen har medfört ett behov av förändrade rutiner
och ett ökat antal ärenden att handlägga.
Med anledning av att renhållningsenheten uppdaterar registren för
hämtning av slam och hushållsavfall har miljöenheten fått ett stort antal
frågor om befintliga enskilda avloppsanläggningar. Detta har inneburit en
ökad belastning i form av utredningar av anläggningarnas status och i
förlängningen en ökning av antalet oplanerade tillsynsärenden.
Stenungsund, Tjörn och Orust har blivit tilldelade LOVA-anslag för att ta
fram en kommungemensam avloppspolicy för bedömning av enskilda
avlopp. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag som
ska presenteras i september.
Den planerade tillsynen för verksamheter har fått prioriteras ned eftersom
tillsynsgruppen endast haft 2,2 av 3 tjänster tillsatta varav en heltid har
varit nyanställd med introduktion/upplärning som följd.
I år har tillsynsgruppen hanterat flera större anmälningsärenden. Bland
annat rör det sig om verksamhetsförändringar, nya verksamheter och
5
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oförutsedda förändringar inom förorenade områden men även klagomål. I
början på året tas även en del tid i anspråk av olika rapporteringar till andra
myndigheter såsom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
Alla (utom en) B-, C- och U-verksamheter med årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2 (avgifter för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter) har kommunicerats och därefter fått nya beslut
angående deras avgifter.
Sammanfattning av balansen mellan inkommande ärenden och avslutade
ärenden med beslut är god.
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2 Måluppfyllelse och analys
2.1

Attraktiv kommun

Mål

Kommentar

Nuläge

1.Ett gott bemötande och

En effektiv handläggning innebär en

god tillgänglighet

högre service nivå till allmänheten. Under

Årsprogn
os

tertial har antalet bygglovshandläggare
utökats för att minska
handläggningstiden för bygglov och
målsättningen är att den lagstadgade
handläggningstiden uppnåtts under 2021.

2. En trygg och omtyckt

Miljöenheten har under tertial 1 anställt

kommun att bo, leva, besöka

ny personal för att klara tillsynen enligt

och verka i

lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen. Miljöenheten har
också förstärkt den administrativa
avdelningen för att säkerställa god service
under semesterperioden.

3. Synliggöra och stärka
Orust identitet och goda
värden

Uppdrag

Kommentar

Prognos

i) Förbättra företagsklimatet
genom samverkan mellan
kommun och näringsliv.

Indikator
Snitt,

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

7

6

10

Kommentar

handläggningstid
för enskilda avlopp,
(veckor)
Snitt

10

handläggningstid
för bygglov
kompletta ärenden
(veckor)

7

Uppföljning med årsprognos
Indikator
Gott bemötande vid

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

88

Kommentar

88

kontakt med
kommun, andel av
maxpoäng (%)
Mäta antal rätt vid

85

75

85

Fyra ärenden har avgjorts,

överprövningar/

nämnden fick rätt i 3 av

bygg (%)

dem

Mäta antal rätt vid

85

85

överprövningar/

Inga ärenden har avgjorts
under tertial 1

miljö (%)
Mäta närsalter i åar

60

50

(µg/l)

Vissa åar hade högre
värden än väntat under
senare delen av 2020.

Vunna

90

överklaganden %

2.2

Hållbarhet och hushållning

Mål

Kommentar

4.Minskad klimatpåverkan

Sektorn arbetar genom sin

Nuläge

Årsprogn
os

myndighetsutövning aktivt för att
säkerställa att miljömålen och
lagstiftningens krav uppfylls. Samarbeten
med lantbrukare och åtgärdsprogram för
att hantera utsläpp från såväl privata som
offentliga aktörer.
5.Hållbar ekonomisk

Miljöenheten har under hösten 2020

hushållning som ger

påbörjat arbetet att uppdatera

förutsättningar för framtida

verksamhetssystemet LEX, samtidigt som

välfärd och tillväxt

kommunen siktar på att en övergripande
digitalisering för hela kommunen.
Utvecklingsarbetet, som fortsätter,
kommer att innebära möjligheter till ett
effektivare arbetssätt.
Byggenheten har under tertial 1 tagit
fram en handlingsplan för att komma
ikapp med bygglovskön och därmed öka
intäkterna från bygglovsärenden.
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Uppdrag

Kommentar

Prognos

l) Effektivisera våra interna

Under första tertialen 2021 har en ny

och externa processer

dokumenthanteringsplan fastställts för enheten. Den

genom att arbeta

nya planen möjliggör för enheten att gå över till e-

sammanhållet mot smarta

arkiv. Övergången till digitalt arkiv kommer att spara

digitala lösningar i samtliga

plats, papper, utskrifter och arbetstid för

verksamheter, start 2019

handläggarna.
Sektorn har också påbörjat arbetet med att ersätta
befintliga blanketter med e-tjänster.

Indikator
Miljöbästa kommun

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

140

140

140

180

57

100

Kommentar

(miljöranking)
Antal beslut i
avloppsprövningar
Miljötaxa,

40

40

100

100

självfinansiering
(40%)
Livsmedelstaxa,
självfinansiering
Byggtaxa,

70

självfinansiering
Budgetföljsamhet

157

157

100

Helårsprognosen bedöms

Sektor miljö- och

efter första tertialet till en

bygg (%)

budgetavvikelse på -5
mnkr. Orsaken är lägre
bygglovsavgifter pga längre
handläggningstid samt
merkostnader för
sektorschefsbyte.

2.3

Attraktiv arbetsgivare

Mål

Kommentar

6.En bra och hälsofrämjande

Sektorn har haft en betydande

arbetsmiljö

personalomsättning vilket har inneburit

Nuläge

Årsprogn
os

en ökad arbetsbelastning i samband med
rekryteringar och upplärning.
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Indikator
Medarbetarengage

Prog

Utf

Målvär

Måluppfyll

Rik

nos

all

de

else

et

78

78

82

Kommentar
Med tanke på den

mang (HME)

kommande

Sektor miljö och

omorganisationen och en

bygg - Totalindex

förändring i ledarskapet så
är det en stor sannolikt att
man inte kommer att
uppnå målvärdet i
medarbetarenkäten i år.
Bedömningen görs också
mot bakgrund av utfallet
2020.

Medarbetarengage

70

75

mang (HME)
Sektor miljö och
bygg Ledarskapsindex
Sjukfrånvaro

6,5

6,9

5,1

För perioden jan-mars så

kommunalt

var sjukfrånvaron 6,9%.

anställda Sektor

Det är lägre än vad den var

miljö och bygg (%)

för samma period förra
året. Jag tror dock att det
kommer att bli svårt för
dem att uppnå målet med
sjuktalen i år.

Medarbetarengage

70

75

mang (HME)
Sektor miljö och
bygg Motivationsindex
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1 Ekonomisk redovisning och analys
Utfall för

Helårsprognos

Helårsprognos

perioden

april

februari

0

0

0

0

Kostnader

-12,5

-3,6

-12,4

-12,4

-varav personalkostnader

-7,6

-2,3

-7,5

-7,5

-varav lokalkostnader

-0,1

-0,03

-0,1

-0,1

Nettokostnader

-12,5

-3,6

-12,4

-12,4

Budgetram

-12,5

-4,1

-12,5

-12,5

0

0,5

0,1

0,1

Avvikelse

Avvikelse

helårsprognos

helårsprognos

april

februari

Sektorn totalt, mnkr
Intäkter

Avvikelse

Fördelning nettokostnad,
mnkr
Nämnd- och

Budget helår

Budget helår

Helårsprognos
april

-7,5

-7,5

0

0

Stöd till politiska partier

-0,4

-0,4

0

0

Revision

-1,0

-1.0

0

0

Övrig politisk verksamhet

-3,5

-3,4

0,1

0,1

Summa

-12,5

-12,4

0,1

0,1

styrelseverksamhet

1.1

Utfall och helårsprognos

Årsprognosen för överförmyndarverksamheten visar på ett överskott med
0,1 mnkr, baserat på ett lägre utfall än budget år 2020 och med samma
budget 2021. I övrigt inga större avvikelser från årsbudget i nuläget.
Resultatet efter första tertialet visar överskott med 0,5 mnkr. Detta
förklaras med att verksamheterna för revisionen och det regionala
samarbetet har en lägre andel kostnader i början på året.

1.2

Händelser under perioden

Under årets första månader har de förtroendevalda satts på prov gällande
nya mötesformer. Flertalet av de politiska mötena har ägt rum på distans,
via Teams. Tekniken har varit med oss och mötena har kunnat äga rum så
2
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att lagstiftning följts och de demokratiska formerna säkerställts. Ett resultat
av digitaliseringen som vi kan se är att mötena är något kortare, samtidigt
som fler förtroendevalda har möjlighet att delta.
Revisionen har haft månatliga revisionsmöten. Utöver sedvanlig revision av
årsredovisningen har man bland annat arbetat med en uppföljande
granskningsinsats av bygglovsverksamheten.
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MBN/2021:448

Uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg
Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att:
1. Godkänna uppföljning med helårsprognos för perioden januari-april 2021 för sektor miljö
och bygg.
2. Begära hos kommunstyrelsen om ett godkännande av budgetunderskott för 2021 på högst 5
miljoner kronor för att täcka lägre intäkter och högre kostnader inom bygglovenheten.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sektor miljö och bygg har upprättat rapporten uppföljning med helårsprognos för perioden januariapril.
Periodens resultat till och med april uppgår till ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Av
underskottet beror knappt hälften på lägre bygglovsintäkter och resterande på återbetalning av
byggsanktionsavgifter.
Den samlade helårsprognosen för sektorn bedöms till ett underskott på 5 miljoner kronor.
Bygglovsenhetens prognos bedöms till ett underskott om 5,3 miljoner kronor och miljöenhetens
prognos till ett överskott om 0,3 miljoner kronor.
Miljöenhetens positiva prognos beror högre intäkter än budgeterat.
Bygglovsenhetens prognostiserade underskott beror på väsentligt mycket lägre bygglovsintäkter än
budgeterat. Av totalt 6 miljoner i förväntade intäkter bedöms bygglovsavgifterna i sämsta fall uppgå
till endast 3,6 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor lägre än budget.
År 2020 blev bygglovsavgifterna 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Anledningen är den långa
handläggningstid och kön som bildats för bygglovsansökningar. För att komma tillrätta med de
långa handläggningstiderna är en av åtgärderna att anställa fler handläggare. Förutom de fem
ordinarie handläggarna anställs nu ytterligare två handläggare, vilket innebär extra lönekostnader på
0,7 miljoner kronor. Enheten har också fått återbetala byggsanktionsavgifter för 0,5 miljoner kronor.
Byggenheten befinner sig i ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. Det pågår också en
omorganisation där sektor miljö och bygg kommer att upphöra och bli en del av sektor
samhällsutveckling från årsskiftet. Under april månad avslutades sektorchefens anställning efter
överenskommelse. Avgångsvederlag och merkostnader för tillförordnad sektorchef beräknas uppgå
till 1,4 miljoner kronor.
Sektor miljö och bygg har för året budgeterade kostnader på 19,3 miljoner kronor varav 10,5
miljoner kronor ska finansernas genom intäkter och 8,8 miljoner kronor genom tilldelad budgetram.
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Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska åtgärder omgående vidtas om budgetunderskott uppstått
eller befaras uppstå. Om väsentliga avvikelser från tilldelad ram och lagstiftning uppstått eller
bedöms uppstå ska avvikelsen bli föremål för behandling i nämnden, vilken i sin tur ska informera
kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att minimera underskottet.
Omfattande åtgärder är redan igång. Förutom det som redan nämnts ligger fokus på att korta
bygglovskön genom att angripa den från flera håll. Bygglovsenheten ska också förbättra
kommunikationen med sökande samt arbeta med förtroendeskapande insatser mellan politik och
förvaltning.
Förhoppningen är att åtgärderna ska minimera den nu bedömda budgetavvikelsen något. Dock är
det orimligt att tro att åtgärder kan minimera hela det befarade underskottet. Sektorns finansiering
vilar tungt på intäktssidan. För att komma till rätta med intäkterna behöver kostnaderna tillfälligt öka
genom att anställa fler handläggare. Att istället minska kostnaderna och antalet handläggare skulle
äventyra det utvecklings- och förändringsarbete som nu pågår samt de åtgärder som vidtagits för att
komma tillrätta med bygglovshandläggningen. Nämnden bör därför begära hos kommunstyrelsen att
få ett godkännande av budgetunderskott för 2021 på högst 5 miljoner kronor för att täcka lägre
intäkter och högre kostnader inom bygglovenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05
Uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg daterad 2021-05-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 1102417

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 128
KS/2021:40
Uppföljning och helårsprognos april 2021 Orust kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna uppföljning med årsprognos april 2021 för Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del:
1. Godkänna rapporterna uppföljning med årsprognos april 2021 för kommunstyrelsens
sektorer samt politisk verksamhet.
2. Med anledning av det beräknade underskottet på 5 miljoner kronor för sektor miljö och bygg,
ge miljö och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband med nästa delårsrapport återkomma
med en redovisning över vidtagna åtgärder och vilken effekt dessa fått och beräknas få under
året.
Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med april var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 15,7
miljoner kronor. Det var 20,6 miljoner kronor bättre än föregående år och 29,9 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat till och med april. Skillnaderna mellan åren beror på den försämrade
skatteunderlagsprognosen som togs fram våren 2020 i inledningen av pandemin.
Budgetavvikelsen för perioden beror på att skatteintäkter och bidrag ligger 10,5 miljoner kronor
högre än budgeten för perioden. Sedan budgeten togs fram i höstas har
skatteunderlagsprognosen förbättrats avsevärt. Regeringens pandemirelaterade åtgärder har gjort
att inkomsterna beräknas bli högre än tidigare bedömning och utvecklingen av sysselsättningen
minskade inte i den omfattning som man befarade.
Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om 37,5 miljoner kronor. Det är 19 miljoner kronor
högre än budgeterat resultat men 6,1 miljoner kronor sämre än prognosen i februari. Skillnaden
jämfört med februariprognosen förklaras främst av försämrad prognos för sektor miljö och bygg
samt högre kostnader för pensionsavsättning i form av en engångseffekt av beslutet att höja
livslängdsantagandet för män i pensionsberäkningen.
Budgetavvikelsen för året beror på att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att bli 22
miljoner kronor högre än budgeten. Som nämndes ovan ser den ekonomiska tillväxten ut att
återhämta sig snabbare än i tidigare bedömningar. Sektorerna redovisar sammantaget en negativ
helårsprognos på -3 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgick till 30,8 miljoner kronor till och med sista april. Årets budgeterade
investeringar uppgår till 137 miljoner kronor och helårsprognosen bedöms till 117,6 miljoner
kronor. De största projekten är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen för 14,9 miljoner
kronor och ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk för 8 miljoner kronor. Vidare utgörs de
större projekten av fortsatt ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende med 12 miljoner
kronor och en ny energikälla på Ängås skola för 8,5 miljoner kronor.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

Kommunstyrelsen får som i egenskap av nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd,
lärande, omsorg och samhällsutveckling ta ställning till ekonomiskt utfall och helårsprognos samt
måluppföljning och den verksamheten som bedrivits under perioden i sektorernas separata
rapporter. Kommunstyrelsen som egenskap av styrelse med uppsiktplikt över nämnderna får
information om miljö- och byggnadsnämndens beslut om uppföljning med helårsprognos för
sektor miljö och bygg.
Miljö och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ett godkännande av
budgetunderskott för 2021 på högst 5 miljoner kronor för att täcka lägre bygglovsintäkter och
högre personalkostnader för extra bygghandläggare och merkostnader till följd av sektorchefsbyte
inom sektor miljö och bygg.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska åtgärder omgående vidtas om budgetunderskott uppstått
eller befaras uppstå. Om väsentliga avvikelser från tilldelad ram och lagstiftning uppstått eller
bedöms uppstå ska avvikelsen bli föremål för behandling i nämnden, vilken i sin tur ska
informera kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att minimera underskottet.
Omfattande åtgärder är igång. Fokus för bygglovsenheten ligger på att korta bygglovskön genom
att angripa den från flera håll. Bygglovsenheten ska också förbättra kommunikationen med
sökande samt arbeta med förtroendeskapande insatser mellan politik och förvaltning.
Sektorn gör bedömningen att mycket talar för att de pågående åtgärderna ska minimera den nu
bedömda budgetavvikelsen något. Dock är det orimligt att tro att åtgärder kan minimera hela det
befarade underskottet. Sektorns finansiering vilar tungt på intäktssidan. För att komma till rätta
med intäkterna behöver kostnaderna tillfälligt öka genom att anställa fler handläggare. Att istället
minska kostnaderna och antalet handläggare skulle äventyra det utvecklings- och
förändringsarbete som nu pågår samt de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med
bygglovshandläggningen.
Uppföljningen och helårsprognosen efter första tertialet är en tidig bedömning. Arbetet de
närmste månaderna kommer att bli avgörande för hur den ekonomiska situationen utvecklar sig.
Förvaltningens ekonomienhet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till miljö och
byggnadsnämnden att noga följa utvecklingen de kommande månaderna och återkomma i
samband med nästa delårsrapport med en redovisning över vidtagna åtgärder och vilken effekt
dessa fått och beräknas få under året. Ekonomienheten delar sektorns bedömning att det i år
kommer bli svårt att vidta tillräckliga åtgärder och klara sitt uppdrag enligt lagstiftningen utan ett
godkännande av budgetunderskott. Kommunens samlade helårsprognos ser bra ut och allt talar
för att det kommer att finnas utrymme för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
godkänna ett underskott när vi har fått mer underlag för beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Uppföljning och helårsprognos april 2021 för Orust kommun daterad 2021-05-18
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor lärande daterad 2021-05-11
Sammanträdesprotokoll utskottet för lärande 2021-05-10 § 37
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor omsorg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för omsorg 2021-05-11 § 42
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Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2021-0510
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12 § 89
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor samhällsutveckling daterad 2021-05-10
Uppföljning med årsprognos april 2021 för affärsdrivande verksamheter daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll utskottet för samhällsutveckling 2021-05-12 § 96
Uppföljning med årsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg daterad 2021-05-10
Sammanträdesprotokoll miljö och byggnadsnämnden 2021-05-19 § 95
Uppföljning och årsprognos april 2021 för politisk verksamhet och revision daterad 2021-05-10
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

3

Datum

Diarienummer

2021-04-20

KS/2021:406

1(2)

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

Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet
Tofta 2:31.
2. Att inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som
innebär att sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en
detaljplans tillhörande planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna
byggnadsarea.
3. Uppdra åt förvaltningen att revidera innehållet i kommunens riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader avseende framtida upplåtelser av nybyggnation
samt tillbyggnad av befintliga sjöbodar.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en befintlig sjöbod och brygga i Stocken har inkommit med en ansökan
till Orust kommun om att få bygga till sin sjöbod cirka 6 m2 i sydostlig riktning. Enligt
arrendatorn finns det ett trädäck för upplag längst med sjöbodens södra långsida. Enligt
arrendatorn fanns trädäcket redan när de tog över arrendet år 1989 och det är ovanför
detta trädäck som arrendatorn önskar att få utöka sin befintliga sjöbod. Den befintliga
sjöboden uppgår till en total areal på 23 m2. Den aktuella ytan som efterfrågas omfattas
inte av det befintliga arrendeavtalet. Den aktuella sjöboden med tillhörande brygga
används inte för verksamhet.
Den sökande har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014
angående tillbyggnaden av sjöboden. Under konversationen med Miljö- och
byggnadsförvaltningen har den sökande blivit hänvisad till Mark- och
exploateringsavdelning för att utreda frågan gällande upplåtelse av kommunal mark samt
redan befintligt arrendeavtals omfattning.
Utredning
Nuläge
Enligt detaljplan 14-MOR-1373 är det aktuella området planlagt som vattenområde
(Vb). I plankartans tillhörande planbestämmelser anges följande: ”Med Vb betecknat
område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än
som erfordras för mindre broar, bryggor, sjöbodar eller dylikt.” Detaljplanen reglerar
således ingen största eller minsta byggnadsarea för sjöbodar inom kommunens fastighet
Tofta 2:31.
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Den sökande har arrende för en sjöbod om 23 m2 med tillhörande brygga för privat
bruk.
Bedömning
Förvaltningen ser problematiken med att upplåta utrymme för den efterfrågade
tillbyggnaden av sjöboden. Den sökande har redan arrende för en sjöbod om 23 m2 med
tillhörande brygga. Förvaltningen anser att den befintliga sjöboden redan är av sådan
beskaffenhet att en utökning av sjöboden inte är motiverad. Förvaltningen anser därför
att kommunen inte bör upplåta ytterligare utrymme för sjöbodens utbyggnad.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen värnar om allmänhetens fria
rörlighet i strandnära lägen och således motverkar en eventuell privatisering av området.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen avslår den efterfrågade tillbyggnaden av
sjöboden och på så sätt motverkar att strandlinjen mellan den aktuella sjöboden och
närliggande sjöboden blir igenbyggd.
Enligt kommunens riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader anges följande: ”Ny
sjöbod bör inte överstiga 15 m2. Byggnadens totalhöjd bör inte överstiga 3,5m. Endast
redan ianspråktagen mark i närheten av befintliga byggnader kan komma ifråga för
användning. Strandskyddsdispens krävs och kan enbart beviljas för den yta förrådet
upptar på marken.”
Enligt ovan angivna riktlinjer anges även följande: ”Inom detaljplan styrs sjöbodens
storlek och utseende i första hand av de bestämmelser som förekommer för gällande
fastighet.”
Förvaltningen anser att den totala byggnadsarean av en sjöbod inte bör överstiga 15 m2
inom kommunala fastigheter som omfattas eller inte omfattas av detaljplan, såvida inte
detaljplanens tillhörande planbestämmelser reglerar sjöbodens störta tillåtna
byggnadsarea. Förvaltningen anser därför att kommunen inte skall upplåta utrymme för
nybyggnad eller tillbyggnad av befintliga sjöbodar som innebär att sjöbodens totala
byggnadsarea överskrider 15 m2 såvida inte en detaljplans tillhörande planbestämmelser
reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea. Förslaget omfattar inte sjönära
byggnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta: (Det berörda områdets ungefärliga omfattning = blått polygon).

Översiktskarta: (Det berörda områdets ungefärliga omfattning = blått polygon).

Den aktuella sjöbodens ungefärliga omfattning = blått polygon.

Gällande byggnadsplan + flygfoto, (aktuell sjöbod = blå prick).

Kommunens fastighet Tofta 2:31, där den aktuella sjöboden markerats med mörkblått
polygon i sydväst.

Planerad utbyggnad av befintlig sjöbod längst med sjöbodens södra långsida.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 101
KS/2021:406
Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att
sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande
planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en befintlig sjöbod och brygga i Stocken har inkommit med en ansökan till Orust
kommun om att få bygga till sin sjöbod cirka 6 m2 i sydostlig riktning. Enligt arrendatorn finns
det ett trädäck för upplag längst med sjöbodens södra långsida. Enligt arrendatorn fanns
trädäcket redan när de tog över arrendet år 1989 och det är ovanför detta trädäck som
arrendatorn önskar att få utöka sin befintliga sjöbod. Den befintliga sjöboden uppgår till en total
areal på 23 m2. Den aktuella ytan som efterfrågas omfattas inte av det befintliga arrendeavtalet.
Den aktuella sjöboden med tillhörande brygga används inte för verksamhet.
Den sökande har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014 angående
tillbyggnaden av sjöboden. Under konversationen med Miljö- och byggnadsförvaltningen har den
sökande blivit hänvisad till Mark- och exploateringsavdelning för att utreda frågan gällande
upplåtelse av kommunal mark samt redan befintligt arrendeavtals omfattning.
Enligt detaljplan 14-MOR-1373 är det aktuella området planlagt som vattenområde (Vb). I
plankartans tillhörande planbestämmelser anges följande: ”Med Vb betecknat område skall utgöra
vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre
broar, bryggor, sjöbodar eller dylikt.” Detaljplanen reglerar således ingen största eller minsta
byggnadsarea för sjöbodar inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
Den sökande har arrende för en sjöbod om 23 m2 med tillhörande brygga för privat bruk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att
sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m1, såvida inte en detaljplans tillhörande
planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
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§ 131
KS/2021:406
Beslut om tillbyggnad av befintlig sjöbod med mera, Tofta 2:31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att
sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande
planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en befintlig sjöbod och brygga i Stocken har inkommit med en ansökan till Orust
kommun om att få bygga till sin sjöbod cirka 6 m2 i sydostlig riktning. Enligt arrendatorn finns
det ett trädäck för upplag längst med sjöbodens södra långsida. Enligt arrendatorn fanns
trädäcket redan när de tog över arrendet år 1989 och det är ovanför detta trädäck som
arrendatorn önskar att få utöka sin befintliga sjöbod. Den befintliga sjöboden uppgår till en total
areal på 23 m2. Den aktuella ytan som efterfrågas omfattas inte av det befintliga arrendeavtalet.
Den aktuella sjöboden med tillhörande brygga används inte för verksamhet.
Den sökande har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen under år 2014 angående
tillbyggnaden av sjöboden. Under konversationen med Miljö- och byggnadsförvaltningen har den
sökande blivit hänvisad till Mark- och exploateringsavdelning för att utreda frågan gällande
upplåtelse av kommunal mark samt redan befintligt arrendeavtals omfattning.
Enligt detaljplan 14-MOR-1373 är det aktuella området planlagt som vattenområde (Vb). I
plankartans tillhörande planbestämmelser anges följande: ”Med Vb betecknat område skall utgöra
vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre
broar, bryggor, sjöbodar eller dylikt.” Detaljplanen reglerar således ingen största eller minsta
byggnadsarea för sjöbodar inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
Den sökande har arrende för en sjöbod om 23 m2 med tillhörande brygga för privat bruk.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-05-12 § 101 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Avslå ansökan om tillbyggnad av befintlig sjöbod inom kommunens fastighet Tofta 2:31.
2. Inte upplåta utrymme för nybyggnation eller tillbyggnad av sjöbodar som innebär att
sjöbodens totala byggnadsarea överskrider 15 m2, såvida inte en detaljplans tillhörande
planbestämmelser reglerar sjöbodens största tillåtna byggnadsarea.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Datum

Diarienummer

2021-04-22

KS/2016:2010

1(3)

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

Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för
50 000 kronor/hektar.
2. Att inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller
delar av kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att
det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens
bedömning är att fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för
kommunen och kan därför överlåtas mot en ersättning om fem kronor för varje
kvadratmeter som överförs från kommunens fastighet Brattorp 1:2 till köparens
fastighet Brattorp 1:5.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att återemittera ärendet med motiveringen att
beslutsunderlagen behöver ses över och ärendet beredas i utskottet för
samhällsutveckling igen. Frågan har lyfts om det mittersta skiftet, del av Brattorp 1:2,
enbart är tjänlig som betes-/jordbruksmark eller om den faktiskt kan utgöra strategiskt
viktig mark för kommunen.
Förvaltningen har därför varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen på Orust
kommun för att utreda frågan vidare. Förvaltningens bedömning är efter vidare
utredning att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och
därför föreslås att det mittersta skiftet ska överlåtas till ägaren av Brattorp 1:5
Utredning
Nuläge
Fastigheten Brattorp 1:2 utgör en del av kommunens markreserv. Enligt kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är viktigt att
kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Det finns olika marktyper som kan
anses vara strategiskt viktiga för en kommun, exempel på detta är mark som behövs för
att kunna vidareutveckla områden för bostäder, verksamheter och infrastruktur.
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Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 11 hektar. Den sökande önskar att
använda förvärvsytorna som betesmark för nötkreatur, åkermark samt skogsbruk. Den
sökande äger idag två lantbruksfastigheter i direkt anslutning till Brattorp 1:2.
Det finns ingen detaljplan som reglerar markanvändningen inom eller i direkt anslutning
till fastigheten Brattorp 1:2. Delar av fastigheten är upplåten med jordbruksarrende
(sidoarrende). Enligt arrendeavtalet ska det mittersta skiftet som utgör cirka 3,4 hektar
användas för betesändamål. Det mittersta skiftet är idag ianspråktaget som
jordbruksmark i form av obebyggd betesmark.
Det finns en fornlämning registrerad på det mittersta skiftet i from av en
bytomt/gårdstomt. Det finns även en övrig kulturhistorisk lämning registrerad på
fastigheten i form av en fyndplats.
Idag löper det en bäckravin längst med det mittersta skiftets ena långsida. Det har
utförts olika former av fiskfrämjande åtgärder i bäcken genom bland annat utplacering
av lekgrus.
Bedömning
Fastigheten bedöms huvudsakligen bestå av strategiskt viktig mark, förvaltningen
bedömer det därför som viktigt att kommunen fortsatt äger dessa strategiskt viktiga
markområden. Den norra delen av fastigheten utgörs av ett skifte produktiv skogsmark
som förvaltas aktivt av kommunen. Den södra delen av fastigheten utgörs av två skiften
som består av jordbruksmark och betesmark som delvis är utarrenderad. Båda de södra
skiftena är intressanta för utveckling eftersom de ligger nära vägar och allmänna
kommunikationer centralt på Orust. Både den norra och södra delen av fastigheten
föreslås att behållas av kommunen för att fortsättningsvis ingå i kommunens
markreserv. Markreserven kan exempelvis vara en tillgång vid förhandlingar när
kommunen vill komma över ett eller flera strategiskt viktiga markområden.
Resterande markområde som utgör fastighetens mittersta skifte föreslås att överlåtas till
ägaren av Brattorp 1:5, skiftet utgörs av cirka 3,4 hektar obebyggd betesmark.
Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet inte utgör strategiskt viktig mark
för kommunen, vilket möjliggör en potentiell försäljning. Genom försäljning av
föreslaget markområde till ägaren av Brattorp 1:5 kan denne utveckla sin verksamhet.
Markområdet föreslås att överföras från Brattorp 1:2 till Brattorp 1:5 genom en
fastighetsreglering.
Enligt Miljöbalkens tredje kapitel fjärde paragraf första stycket anges följande:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
Enligt Plan- och bygglagens andra kapitel andra paragraf anges följande: ”Planläggning
och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om

Datum

Diarienummer

2021-04-22

KS/2016:2010

3(3)

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska
tillämpas. Lag (2014:862)”.
Enligt PBL 2:2 ska det som anges i MB 3:4, 1st tillämpas vid planläggning och
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked.
Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet utgör brukningsvärd
jordbruksmark i form av obebyggd betesmark. Förvaltningen anser därför att det
mittersta skiftet enbart ska användas för ändamålet jordbruk utifrån vad som idag
regleras i MB 3:4, 1st. Förvaltningens bedömning är att det mittersta skiftet inte utgör
strategiskt viktig mark för kommunen och därför föreslås att det mittersta skiftet ska
överlåtas till ägaren av Brattorp 1:5.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-04-15
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Översiktskarta: (Brattorp 1:2 = blått polygon).

Översiktskarta: (Brattorp 1:2 = blått polygon).

Översiktskarta: (mittersta skiftet = grön skrafferat).

Bäckravin: (mittersta skiftet = blått polygon, bäcken = blå linje.)

Fastighetens norra skifte.

Fastighetens sydligaste skiften.

Fastighetens mittersta skifte (cirka 3,4 hektar).

Översiktskarta: (Brattorp 1:5 = blått polygon).

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 102
KS/2016:2010
Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller delar av
kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens bedömning är att
fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och kan därför
överlåtas mot en ersättning om fem kronor för varje kvadratmeter som överförs från
kommunens fastighet Brattorp 1:2 till köparens fastighet Brattorp 1:5.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att återemittera ärendet med motiveringen att
beslutsunderlagen behöver ses över och ärendet beredas i utskottet för samhällsutveckling igen.
Frågan har lyfts om det mittersta skiftet, del av Brattorp 1:2, enbart är tjänlig som betes/jordbruksmark eller om den faktiskt kan utgöra strategiskt viktig mark för kommunen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen för att utreda frågan
vidare. Förvaltningens bedömning är efter vidare utredning att det mittersta skiftet inte utgör
strategiskt viktig mark för kommunen och därför föreslås att det mittersta skiftet ska överlåtas till
ägaren av Brattorp 1:5
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-04-15
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av Brattorp 1:2.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 132
KS/2016:2010
Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Sammanfattning av ärendet
Sökande har inkommit till Orust kommun med en ansökan om att få köpa hela eller delar av
kommunens fastighet Brattorp 1:2.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens bedömning är att
fastighetens mittersta skifte inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen och kan därför
överlåtas mot en ersättning om fem kronor för varje kvadratmeter som överförs från
kommunens fastighet Brattorp 1:2 till köparens fastighet Brattorp 1:5.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 att återemittera ärendet med motiveringen att
beslutsunderlagen behöver ses över och ärendet beredas i utskottet för samhällsutveckling igen.
Frågan har lyfts om det mittersta skiftet, del av Brattorp 1:2, enbart är tjänlig som betes/jordbruksmark eller om den faktiskt kan utgöra strategiskt viktig mark för kommunen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen för att utreda frågan
vidare. Förvaltningens bedömning är efter vidare utredning att det mittersta skiftet inte utgör
strategiskt viktig mark för kommunen och därför föreslås att det mittersta skiftet ska överlåtas till
ägaren av Brattorp 1:5
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-05-12 § 102 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna försäljningen av del av Brattorp 1:2, enligt ansökan/överenskommelse om
fastighetsreglering, daterad 2021-04-15, för 50 000 kronor/hektar.
2. Inte sälja de övriga delarna av fastigheten Brattorp 1:2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2020-04-15
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten

1

Datum

Diarienummer

2021-04-23

KS/2021:411
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Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Utredning
Samordningsförbundet Västs ekonomiska resultat för år 2020 är – 1002 874 kronor. År
2019 hade Samordningsförbundet ett ekonomiskt resultat på – 555 871 kronor.
Förklaringen som Samordningsförbundet ger till det negativa ekonomiska resultatet är
att de har haft ett för stort eget kapital, utifrån gängse rekommendationer för
samordningsförbund. Man har därför satsat på att använda de egna medlen till
ändamålsenliga insatser, när så har gjorts har detta medfört ett (planerat) negativt
ekonomiskt resultat.
Bedömning
Lekmannarevisor och auktoriserad revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
De bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
De finns ej skäl för att Orust kommun ska göra en annorlunda bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 2020
Granskningsrapport daterad 2021-03-09
Revisionsberättelse auktoriserad revisor
Revisionsberättelse lekmannarevisor

Comfact Signature Referensnummer: 1080086
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Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

1

Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samordningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

x Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
x God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

x Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
x Interna regelverk och instruktioner

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
x
1
2

Förvaltningsberättelse

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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x
x
x
x
x

Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

x Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
x Intervjuer med berörda tjänstemän
x Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

x Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga unx

derlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendationer.

2.3

Räkenskapsrevision
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år.

2.4

Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.
Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet
sänks.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbundet Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så effektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

4

Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6

Resultatet
Belopp i tkr

Utfall

Utfall

2020-12-31

2019-12-31

Verksamhetens intäkter

9 624

11 776

-10 506

-12 211

-121

-121

Finansiella intäkter

-

-

Finansiella kostnader

-

-

- 1 003

- 556

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Årets resultat

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu avslutats och att något nytt inte startats.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7

Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

20

141

Kortfristiga fordringar

482

2 630

Kassa och bank

2 425

1 654

Summa tillgångar

2 908

4 284

-2 761

-3 317

1 003

556

Kortfristiga skulder

-1 169

-1 663

Summa eget kapital och skulder

-2 928

-4 424

Inga

Inga

Eget kapital exkl. årets resultat
Årets resultat

Ansvarsförbindelse
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Finansiella samordningsförbundet Väst
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.9

Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.
Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil,
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och
Färgelanda kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020
Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000-2030
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.

DocuSign Envelope ID: 80D3B86B-A5DE-4752-ACAB-2B24ECACFFB4

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Uddevalla, 2021-03-23

Krister Stensson
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.




Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2020.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping den 23 mars 2021
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 93
KS/2021:411
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande
av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Jäv
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 2020
Granskningsrapport daterad 2021-03-09
Revisionsberättelse auktoriserad revisor
Revisionsberättelse lekmannarevisor
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 137
KS/2021:411
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande
av ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Jäv
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat en årsredovisning som har lämnats till
medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska behandla fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 93 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 2020
Granskningsrapport daterad 2021-03-09
Revisionsberättelse auktoriserad revisor
Revisionsberättelse lekmannarevisor
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst

1

Datum

Diarienummer

2021-04-23

KS/2021:464

1(2)

Kommunförvaltning
Maja-Liisa Odelius
telefon 0304-33 41 90
e-post: maja-liisa.odelius@orust.se

Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt
beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2020 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2020.
Utredning
Tolkförmedling Västs resultat för år 2020 uppgår till + 3 465 000 kronor, vilket kan
jämföras med budgeterat nollresultat. Balanskravet är uppfyllt för år 2020 och inga
underskott finns att återställa från tidigare år.
Bedömning
Revisorerna i Tolkförmedling Väst bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen. De finns ej
fog för att Orust kommun ska göra en annorlunda bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse
Bilaga till revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.
En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal
nyckeltal.
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige.
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

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

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

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

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

2016
193 198
-190 564
2 344
42 %
0
0
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Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten
genomförts på distans.
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

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

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

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

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

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

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

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

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

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare
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Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

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

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

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

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

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

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

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

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

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

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

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

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

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

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare
7 (30)

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

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

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

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

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som
längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas
verksamheter och därmed deras tolkbehov.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
316 000
347 000
337 000
336 000
355 000
307 000

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

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har
minskat jämfört med föregående år och är nu
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt
kopplad till det nya verksamhetssystemet som
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under
införandefasen som förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har
bidragit till den lägre tillsättningsgraden.

Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

2

Nya Ulricehamn.
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Tolkar och översättare
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar

Översättare

1 204
1 183
1 088
992
969
919

94
96
87
151
138
139

Både tolk och Auktoriserade
Sjukvårdöversättare uppdragstagare auktorisation
29
294
63
31
271
62
27
251
58
38
264
52
38
261
52
44
260
45

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.

År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

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

Antal utfärdade
kursintyg
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
25
54
86
62
35
76

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar.
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHRteamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning
på distans.
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd.
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning.
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten.

Kunder
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700
kunder. Den 31 december 2020 hade
förbundet 5 696 registrerade
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av
samtliga uppdrag hos förbundets
medlemmar4. Största kunden är Västra
Götalandsregionen (VGR), som står för
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt
har en koppling till pandemin. Göteborgs
Stad köper knappt hälften av
medlemskommunernas totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0%

Övriga medlemskommuner 13%

Göteborgs Stad
12%

VGR 75%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

3
4

Tidigare utbildningsnivå 1C
Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolkoch översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolkoch översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Likviditet
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är
beslutad att finnas kvar.
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse
Driftsättning av nytt verksamhetssystem
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni.
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå
tillbaka.

Winningtemp
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.

Certifiering enligt FR2000
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.

Covid-19
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt
uttryckte sitt missnöje över situationen.
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar,
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars.

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.

Upphandling telefoniplattform
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal
beräknas vara klart under våren 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
Måluppfyllelse

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat
markant under året.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av
pandemin.

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse
Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2019
99,5 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥99 %
99 %

1,2 %

<1 %

0,8 %
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C5 ska uppgå till minst 60 %.

Utfall
2019
4,1 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥5 %
4,5 %

14,4 %

≥14 %

20 %

57,6 %

≥60 %

62,6 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator

Utfall
2019

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
45,2 %
uppgå till minst 50 %.

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %

56 %

Målvärde
2020
<5 %
>79

Utfall
2020
6,7 %
75

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79

Utfall
2019
6,0 %
-

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Utfall
2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 40,3 %
tolkuppdrag.
Indikatorer

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %
60,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt.

5
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå
till minst 5 %.
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya
6
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2020

2019

2018

3 465

5 867

5 295

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

3 465

5 867

5 295

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

3 465
0

5 867
0

5 295
0

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

198 506
30 526
156 205
0
17 584

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

3 465
30 864

5 867
29 455

5 295
24 160

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

173 %
53 %

188 %
49 %

191 %
48 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020.
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av
året efter intern rekrytering.
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive
kontor.
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle.
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats.
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan
jul.
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket
om måluppfyllelse.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig.
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet
jämfört med 2019.
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt
föräldra- och tjänstlediga under året.
Tillsvidare
Visstid
Timavlönade
Totalt
År
(åa)
(åa)
(åa)
(åa)
2020
52,5
7,6
1,1
61,3
2019
53,4
9,8
1,6
64,8
2018
57,6
6,8
2,0
66,4
2017
57,0
6,8
2,6
66,4
2016
47,3
8,6
9,6
65,5
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid
minsta sjuksymptom stanna hemma.
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Figur 4 Sjukfrånvaro i procent 2019-2020
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Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7
procentenheter jämfört med föregående år.
12
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är
10
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)
8
har mer än halverats jämfört med föregående år och är
6
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga
4
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och
2
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig.
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Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19.
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin.

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

Förväntad utveckling
Omvärld
Knappt 13 000 människor sökte asyl
under 2020 vilket nästan är en halvering
jämfört med föregående år. Flest
asylsökande kom från Syrien,
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan.
Jämfört med föregående år har antalet
asylsökande minskat vilket är en effekt
av pandemisituationen i världen.
Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.7
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Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31

Utgångsläge
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation.
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet
gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade på en stor variation och
tolktjänster köptes i mer eller mindre
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet
har under åren som följt aktivt arbetat för att
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade
köp från andra leverantörer minskat med 80 %
jämfört med första mätningen.

Övriga 21%
Polska 2%
Turkiska 2%
Sorani 3%
Albanska 3%

Arabiska och somaliska var liksom tidigare år
även under 2020 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av
utförda uppdrag. I de tio största språken
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade.
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk.
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2020
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Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020

Framtid
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka
ytterligare.
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams.
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Budget 2021
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.

Budget 2021

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

216 000
216 000
0

Ekonomisk plan 2021-2023
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2021

216 000
216 000
0

2022

220 000
220 000
0

2023

224 000
224 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.

Resultaträkning
Not Budget 2020

2020

2019

221 000
-219 515
-1 435

195 487
-190 985
-1 002

220 370
-214 448
-24

50

3 500

5 898

5
-55

2
-37

7
-38

Resultat före extraordinära poster

0

3 465

5 867

Extraordinära poster

0

0

0

Årets resultat

0

3 465

5 867

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

11 827
264
12 091

2 671
336
3 007

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

39 478
13 494
52 972

41 160
18 273
59 433

65 063

62 440

10
10 & 12
10

27 867
2 997
3 465
34 329

22 000
2 997
5 867
30 864

11

30 734
30 734

31 576
31 576

65 063

62 440

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
2020

2019

3 465
1 002

5 867
24

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

4 467

5 891

Minskning kortfristiga fordringar

1 682

2 817

-842

-530

5 307

8 178

-10 086

-3 031

-10 086

-3 031

0
0
0

218
-4 676
-4 458

Årets kassaflöde

-4 779

689

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 273
13 494

17 584
18 273

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not
10
3

Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6&7

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

12
10
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Noter
Belopp i tkr

2020

2019

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

195 300
171
16
195 487

219 946
0
424
220 370

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

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

784
269
22 713
6 812
141 236
30 306
755
3 568
3 529
384
3 971
214 327

110
0
0
0
110

97
14
10
0
121

1 002
1 002

24
24

2
2

7
7

0
37
37

1
37
38

Not

Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

2 671
-2 671
0

2 671
0
2 671

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

0
0
0
0
0
0

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 601
-1 265
0
-72
264

1 241
-1 241
360
-24
336

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

23 973
0
15 505
39 478

25 217
10
15 933
41 160

9 Kassa och bank
Bank
Summa

13 494
13 494

18 273
18 273

27 867
0
2 997
3 465
34 329

26 676
-4 676
2 997
5 867
30 864

2 617
7 907
6 575
0
1 059

3 622
8 369
6 719
0
882

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

10 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner

26 (30)

Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

12 450
126
30 734

11 887
97
31 576

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar
motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemskommuner
Summa

0

218

0

218

Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018.
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 %
nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat
nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget.
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser.
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den
planerade volymen uppnåtts under året.
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat.
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade
insatser under året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Budget 2020
221 000

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

1 100
32 076
174 590
1 500
3 625
2 849
403
3 373
1 485
221 000

3 465

0

221 000

Tabell 5 Utfall mot budget 2020

Förbundets investeringsverksamhet
Investering i nytt verksamhetssystem
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören.

Utfall, tkr

2019
2 671

2020
10 086

Totalt utfall
12 757

Budget
12 000

Avvikelse
757

Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen.
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar
under kommande år.

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Granskning av
årsredovisning 2020
Tolkförmedling Väst

Projektledare

Gunilla Lönnbratt

Projektmedarbetare

Fredrik Carlsson
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt –
Måluppfyllelsen
kopplat till god
ekonomisk
hushållning återfinns i
eget avsnitt i
förvaltningsberättelsen. Vi gör
ingen annan
bedömning av
måluppyllelsen än
direktionen. Målen
bedöms
sammantaget som
delvis uppfyllda.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska
ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
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Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund,
kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26.
Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör.
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Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att

•

Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad
budget.

•

Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31
men systembaserade underlag är önskvärt.

•

Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den
verkliga nyttjandetiden.

•

Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt
att kontrollen dokumenteras.

Gunilla Lönnbratt

Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26
oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 06:28:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Datum

Gunilla Lönnbratt
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 06:21:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Datum

Fredrik Carlsson
Leveranskanal: E-post
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 94
KS/2021:464
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) samt Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2020 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse
Bilaga till revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 138
KS/2021:464
Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av
ansvarsfrihet för direktionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) samt Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Väst har upprättat en årsredovisning för år 2020 och översänt till sina
medlemmar.
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska godkänna samt behandla frågan om
ansvarsfrihet för direktionen avseende verksamhetsåret 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 94 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020.
2. För Orust kommuns del bevilja förbundsstyrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst
Revisionsberättelse
Bilaga till revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst

1

Datum

Diarienummer

2021-04-06

KS/2020:549

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL/LSS - Kvartal 4
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från
dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 4 2020 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
4
Ej rapporterat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
Kvalitetsutvecklare

Beslut
verkställt efter
3 mån.
0

5
Ej rapporterat

Totalt
rapporterade/
verksamhet

0
9
0

Sektor omsorg

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Redovisning/kvartal/år:

4 / 2020

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.

SoL, Äldre
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2019-11-04

2020-10-31

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-03-03

2020-11-09

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-03-10

2021-01-17

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-23

2020-12-20

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-24
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-02-27

2020-09-02

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-30

2020-12-01

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-07-14
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-04
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

2020-09-25

Verkställt datum:

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2021-05-11

§ 45
KS/2020:549
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL/LSS - Kvartal 4
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 4 2020 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
4
Ej rapporterat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

Beslut
verkställt efter
3 mån.
0

5
Ej rapporterat

Totalt
rapporterade/
verksamhet

0
9
0

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 143
KS/2020:549
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL/LSS - Kvartal 4 (2020)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 (daterad 2021-04-06) för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 45 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 (daterad 2021-04-06) för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

1

Datum

Diarienummer

2021-04-06

SM/2021:6

1(2)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna nedanstående revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
Sammanfattning av ärendet
I dagsläget finns beslut om att avlösning upp till 12 timmar/månad för anhörig som
vårdar en demenssjuk är avgiftsfri. Det som uppstått är att personer som på grund av
bristande behov inte får beslut om sammanhängande avlösning, utan istället kan få
behovet tillgodosett genom punktinsatser när den anhörige inte är på plats, behöver
betala för antalet besök som utförs. Sektor omsorg önskar därför att formuleringen i
riktlinjerna ändras och att nedan röda text kan läggas till för att möjliggöra att även
punktinsatser under en tidsintervall av 12 timmar, när det gäller avlastning för den
anhörige, kan vara avgiftsfri.
Avlösning
Lagrum
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
Behov
Den enskilde är i behov av kontinuerlig omvårdnad och tillsyn som vanligtvis utförs av
den anhöriga. Den enskilde ska ha så omfattande tillsynsbehov att det inte anses
lämpligt att lämna den enskilde ensam i boendet. Anhörig är i behov av avlösning för att
känna sig trygg med att åka hemifrån och kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter
utanför bostaden.
Norm
Insatsen avlösning innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos den enskilde hela tiden
som den anhöriga är iväg, alternativt under samma tidsperiod gör ett eller flera
tillsynsbesök, för att skapa en trygghet för både den enskilde och den anhöriga. Insatsen
ska bidra till att den enskildes anhörig blir avlastad i sin roll som anhörigvårdare.
Insatsen ska bidra till den enskildes möjlighet att bo kvar i ordinarie bostad.
Anhörigs behov avgör omfattningen. Avlösning upp till tolv timmar per månad är
avgiftsfritt. Insatsen kan innebära en aktivitet tillsammans med den enskilde (den som
vårdas). Hemtjänstpersonal ger den omsorg och tillsyn som behövs för att anhöriga ska
kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare. Aktiviteter som utförs under avlösningen
ska vara riktade till personen och omfattar inte hemtjänstuppgifter av servicekaraktär.
Avgränsning
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt, (till exempel genom punktinsatser
från hemtjänsten) Att ta bort texten inom parantes






Datum

Diarienummer

2021-03-23

SM/2021:6

Insatsen kan ges till enskild som sammanbor med den som vårdar och är
mantalsskriven i Orust Kommun samt 18 år eller äldre.
Den enskildes omvårdnadsbehov ska vara stort och varaktigt d.v.s. bedömas
kvarstå under minst 6 månader (undantag vård i livets slutskede).
Avlösartimmar kan inte sparas över månadsskifte.
Avlösning kan inte erbjudas nattetid

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

2(2)

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 144
KS/2021:586
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-0406.
Sammanfattning av ärendet
I dagsläget finns beslut om att avlösning upp till 12 timmar/månad för anhörig som vårdar en
demenssjuk är avgiftsfri. Det som uppstått är att personer som på grund av bristande behov inte
får beslut om sammanhängande avlösning, utan istället kan få behovet tillgodosett genom
punktinsatser när den anhörige inte är på plats, behöver betala för antalet besök som utförs.
Sektor omsorg önskar därför att formuleringen i riktlinjerna ändras och att text enligt förslag i
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 kan läggas till. Detta för att möjliggöra att även punktinsatser
under en tidsintervall av 12 timmar, när det gäller avlastning för den anhörige, kan vara avgiftsfri.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg

1

Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS/2020:1339

1(2)

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

E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit om simhall och bowlinghall i Svanesund. Förslagsställaren
önskar en fritidsaktivitet för invånarna, lik Sundahallen i Stenungsund.
Utredning
Kommunen har obligatoriska uppgifter som i huvudsak ska finansieras av skatteintäkter
och statsbidrag. Exempel på obligatoriska uppgifter är skola, vård och omsorg, planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, krisberedskap, bostäder samt bibliotek. Kultur- och
fritidsverksamheten är inte ett obligatoriskt uppdrag, den är frivillig och kommunen
avgör själv omfattningen. De flesta kommuner väljer att göra satsningar inom området
då det bidrar till en god hälsa, meningsfull sysselsättning och en attraktiv närmiljö.
Orust som plats och kommun erbjuder ett rikt föreningsliv, vandringsleder, stort utbud
av evenemang på Kulturhuset Kajutan, en bred kulturskola och fritidsaktiviteter riktade
till unga för att bara nämna något exempel. Vår närmiljö erbjuder också ett Sverige i
miniatyr med kala klippor, skogsområden, öppna betesmarker, landsbygd och tätorter
med service. Inte så långt ifrån oss, i våra grannkommuner erbjuds sim- och
bowlinghallar som nyligen är nybyggda/renoverade eller inom några år kommer att vara
nybyggda.
Bedömning
Att bygga en sim- och bowlinghall innebär mycket stora investeringar med årliga
driftkostnader. Exempelvis Säffles nya simhall kostade 200 miljoner kronor att bygga
och 18,6 miljoner kronor årligen i driftkostnader. Kommunens uppgift är att i första
hand använda skatteintäkter och bidrag till sådant som vi är skyldiga att tillhandahålla
för våra kommunmedlemmar. En ny sim- och bowlinghall är dessvärre ingenting som
kan prioriteras, då de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter en sådan satsning i
nuläget. Förutom ekonomiska förutsättningar behöver det också finnas ett tillräckligt
stort besöksunderlag, vilket är svårare för en mindre kommun i Orusts storlek.
Beslutsunderlag
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Comfact Signature Referensnummer: 1076191

Sida 1/1

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #239 | Inskickat av: CHRISTIAN WERNER (signerad) | 2020-10-23 21:58

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
CHRISTIAN WERNER
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #239 | Inskickat av: CHRISTIAN WERNER (signerad) | Datum: 2020-10-23 21:58

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Simmhall/bowling hall i Svanesund

Beskrivning av förslaget
Fritidsaktivitet för invånarna, typ som sundahallen i Stenungsund !
Positivt för folkhälsan mm

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: CHRISTIAN WERNER
Person ID:
Datum: 2020-10-23 21:58
Signerad checksumma: 43D81F18761A82D3C39D45ACEE3473203AA3C154

Ärendenummer: #239 | Inskickat av: CHRISTIAN WERNER (signerad) | Datum: 2020-10-23 21:58

Sida 2 av 2

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 84
KS/2020:1339
E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-10-23) har inkommit om simhall och bowlinghall i Svanesund.
Förslagsställaren önskar en fritidsaktivitet för invånarna, lik Sundahallen i Stenungsund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
E-förslag daterat 2020-10-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 153
KS/2020:1339
E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-10-23) har inkommit om simhall och bowlinghall i Svanesund.
Förslagsställaren önskar en fritidsaktivitet för invånarna, lik Sundahallen i Stenungsund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 84 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
E-förslag daterat 2020-10-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Datum

Diarienummer

2021-04-19

KS/2020:1347

1(2)

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

E-förslag om padelhall
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit om att bygga en obemannad padelhall för att främja hälsan
och slippa resa till grannkommunen för att spela, vilket också sparar på miljön.
Utredning
Kommunen har obligatoriska uppgifter som i huvudsak ska finansieras av skatteintäkter
och statsbidrag. Exempel på obligatoriska uppgifter är skola, vård och omsorg, planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, krisberedskap, bostäder samt bibliotek. Kultur- och
fritidsverksamheten är inte ett obligatoriskt uppdrag, den är frivillig och kommunen
avgör själv omfattningen. De flesta kommuner väljer att göra satsningar inom området
då det bidrar till en god hälsa, meningsfull sysselsättning och en attraktiv närmiljö.
Orust som plats och kommun erbjuder ett rikt föreningsliv och entreprenörsanda.
Padelbanor har sedan e-förslaget inkommit byggts eller håller på att byggas i privat regi.
Bedömning
Att bygga en padelhall innebär stora investeringar med nya årliga driftkostnader.
Kommunens uppgift är att i första hand använda skatteintäkter och bidrag till sådant
som vi är skyldiga att tillhandahålla för våra kommunmedlemmar. En ny padelhall är
dessvärre ingenting som prioriteras, då de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter en
sådan satsning i nuläget och då padelbanor tillhandahålls i privat regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterad 2020-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
ORUST KOMMUN

Comfact Signature Referensnummer: 1076520
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1076520

2(2)

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

Susanne Ekblad

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (susanne.ekblad@orust.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

38f9437ac056470088024d7f0d461164

DATUM & TID:

2021-04-19 15:22:46 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-19 15:22:51 +02:00
Ref: 1076520
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1076520

Sida 1/1

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #262 | Inskickat av: THERESE ILMESTRAND (signerad) | 2020-11-01 00:17

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
THERESE ILMESTRAND
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon
-

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #262 | Inskickat av: THERESE ILMESTRAND (signerad) | Datum: 2020-11-01 00:17

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Padelhall

Beskrivning av förslaget
Bygga obemannad padelhall för att främja hälsan och spara på miljön, då vi slipper resa till
grannkommuner för att spela.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: THERESE ILMESTRAND
Person ID:
Datum: 2020-11-01 00:17
Signerad checksumma: 14CEE06B16D743AF0EAE54C6837189A8596F827F

Ärendenummer: #262 | Inskickat av: THERESE ILMESTRAND (signerad) | Datum: 2020-11-01 00:17

Sida 2 av 2

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85
E-förslag om padelhall

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

KS/2020:1347

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-11-01) har inkommit om att bygga en obemannad padelhall för att
främja hälsan och slippa resa till grannkommunen för att spela, vilket också sparar på miljön.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§ 154
E-förslag om padelhall

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

KS/2020:1347

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-11-01) har inkommit om att bygga en obemannad padelhall för att
främja hälsan och slippa resa till grannkommunen för att spela, vilket också sparar på miljön.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 85 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Datum

Diarienummer

2021-04-19

KS/2020:1349

1(2)

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

E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit om sim- och bowlinghall i Henån för att göra Orust och
Henån mer attraktivt.
Utredning
Kommunen har obligatoriska uppgifter som i huvudsak ska finansieras av skatteintäkter
och statsbidrag. Exempel på obligatoriska uppgifter är skola, vård och omsorg, planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, krisberedskap, bostäder samt bibliotek. Kultur- och
fritidsverksamheten är inte ett obligatoriskt uppdrag, den är frivillig och kommunen
avgör själv omfattningen. De flesta kommuner väljer att göra satsningar inom området
då det bidrar till en god hälsa, meningsfull sysselsättning och en attraktiv närmiljö.
Orust som plats och kommun erbjuder ett rikt föreningsliv, vandringsleder, stort utbud
av evenemang på Kulturhuset Kajutan, en bred kulturskola och fritidsaktiviteter riktade
till unga för att bara nämna något exempel. Vår närmiljö erbjuder också ett Sverige i
miniatyr med kala klippor, skogsområden, öppna betesmarker, landsbygd och tätorter
med service. Inte så långt ifrån oss, i våra grannkommuner erbjuds sim- och
bowlinghallar som nyligen är nybyggda/renoverade eller inom några år kommer att vara
nybyggda.
Bedömning
Att bygga en sim- och bowlinghall innebär mycket stora investeringar med årliga
driftkostnader. Exempelvis Säffles nya simhall kostade 200 miljoner kronor att bygga
och 18,6 miljoner kronor årligen i driftkostnader. Kommunens uppgift är att i första
hand använda skatteintäkter och bidrag till sådant som vi är skyldiga att tillhandahålla
för våra kommunmedlemmar. En ny sim- och bowlinghall är dessvärre ingenting som
kan prioriteras, då de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter en sådan satsning i
nuläget. Förutom ekonomiska förutsättningar behöver det också finnas ett tillräckligt
stort besöksunderlag, vilket är svårare för en mindre kommun i Orusts storlek.
Beslutsunderlag
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #261 | Inskickat av: JOHANNA LUNDQVIST (signerad) | 2020-10-31 21:20

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
JOHANNA LUNDQVIST
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #261 | Inskickat av: JOHANNA LUNDQVIST (signerad) | Datum: 2020-10-31 21:20

Sida 1 av 3

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Simhall /bowlinghall

Beskrivning av förslaget
Vi vill att det dras mer personer till vår vackra ö. En fin stor simhall kombinerat med gym med
havsutsikt. Utebad i saltvattnet och spa . Utöka småbåtshamnen och göra Henån mer attraktivt .

Bifoga fil
Här kan du bifoga en eller flera filer som ytterligare beskriver ditt förslag (maximalt 5 st med en
sammanlagd storlek om högst 50 mb).
D36FD320-2E01-4FBA-AAC5-B9A37AC66DB7.png (4,51 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Ärendenummer: #261 | Inskickat av: JOHANNA LUNDQVIST (signerad) | Datum: 2020-10-31 21:20

Sida 2 av 3

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: JOHANNA LUNDQVIST
Person ID:
Datum: 2020-10-31 21:20
Signerad checksumma: E79D7E204E6771AA927303CA9C9CDED624D8763A

Ärendenummer: #261 | Inskickat av: JOHANNA LUNDQVIST (signerad) | Datum: 2020-10-31 21:20

Sida 3 av 3

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 86
KS/2020:1349
E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-10-31) har inkommit om sim- och bowlinghall i Henån för att göra
Orust och Henån mer attraktivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-10-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 155
KS/2020:1349
E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-10-31) har inkommit om sim- och bowlinghall i Henån för att göra
Orust och Henån mer attraktivt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 86 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-10-31
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Datum

Diarienummer

2021-04-19

KS/2020:1395

1(2)

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

E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit om bad, havsbad och friskvårdsanläggning för att göra Orust
mer attraktivt året runt.
Utredning
Kommunen har obligatoriska uppgifter som i huvudsak ska finansieras av skatteintäkter
och statsbidrag. Exempel på obligatoriska uppgifter är skola, vård och omsorg, planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, krisberedskap, bostäder samt bibliotek. Kultur- och
fritidsverksamheten är inte ett obligatoriskt uppdrag, den är frivillig och kommunen
avgör själv omfattningen. De flesta kommuner väljer att göra satsningar inom området
då det bidrar till en god hälsa, meningsfull sysselsättning och en attraktiv närmiljö.
Orust som plats och kommun erbjuder ett rikt föreningsliv, vandringsleder, stort utbud
av evenemang på Kulturhuset Kajutan, en bred kulturskola och fritidsaktiviteter riktade
till unga för att bara nämna något exempel. Vår närmiljö erbjuder också ett Sverige i
miniatyr med kala klippor, skogsområden, öppna betesmarker, landsbygd och tätorter
med service. Inte så långt ifrån oss, i våra grannkommuner erbjuds bad- och
friskvårdsanläggningar som nyligen är nybyggda/renoverade eller inom några år
kommer att vara nybyggda.
Bedömning
Att bygga en bad- och friskvårdsanläggning innebär mycket stora investeringar med
årliga driftkostnader. Exempelvis Säffles nya simhall kostade 200 miljoner kronor att
bygga och 18,6 miljoner kronor årligen i driftkostnader. Kommunens uppgift är att i
första hand använda skatteintäkter och bidrag till sådant som vi är skyldiga att
tillhandahålla för våra kommunmedlemmar. En ny bad- och friskvårdsanläggning är
dessvärre ingenting som kan prioriteras, då de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter
en sådan satsning i nuläget. Förutom ekonomiska förutsättningar behöver det också
finnas ett tillräckligt stort besöksunderlag, vilket är svårare för en mindre kommun i
Orusts storlek.
Beslutsunderlag
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #283 | Inskickat av: ANDERS NYSTRÖM (signerad) | 2020-11-06 09:03

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
ANDERS NYSTRÖM
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #283 | Inskickat av: ANDERS NYSTRÖM (signerad) | Datum: 2020-11-06 09:03

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Bad / havsbad och friskvårdsanläggning

Beskrivning av förslaget
Orust saknar ett attraktivt besöksmål som kan ge ön ett tillskott och en plats på kartan året runt.
En badanläggning / havsbad, med träningsmöjligheter i vår vackra västra kustmiljö skulle inte
bara vara till nytta för Orustbor, utan också verka som ett besöksmål för tillresande, inte bara
sommartid.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: ANDERS NYSTRÖM
Person ID:
Datum: 2020-11-06 09:03
Signerad checksumma: 3C9157CFA8C117D39C4250B4B579D7C3B78899AD

Ärendenummer: #283 | Inskickat av: ANDERS NYSTRÖM (signerad) | Datum: 2020-11-06 09:03
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 87
KS/2020:1395
E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-11-06) har inkommit om bad, havsbad och friskvårdsanläggning för
att göra Orust mer attraktivt året runt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 156
KS/2020:1395
E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2020-11-06) har inkommit om bad, havsbad och friskvårdsanläggning för
att göra Orust mer attraktivt året runt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 87 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterat 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren

1

Datum

Diarienummer

2021-04-19

KS/2020:1396

1(2)

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

E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avslå e-förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit om en ny sporthall i Ellös med läktare för att möjliggöra ett
större utbud av olika sporter samt för att kunna arrangera evenemang med sittande
publik.
Utredning
Kommunen har obligatoriska uppgifter som i huvudsak ska finansieras av skatteintäkter
och statsbidrag. Exempel på obligatoriska uppgifter är skola, vård och omsorg, planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och
avlopp, räddningstjänst, krisberedskap, bostäder samt bibliotek. Kultur- och
fritidsverksamheten är inte ett obligatoriskt uppdrag, den är frivillig och kommunen
avgör själv omfattningen. De flesta kommuner väljer att göra satsningar inom området
då det bidrar till en god hälsa, meningsfull sysselsättning och en attraktiv närmiljö.
Orust som plats och kommun erbjuder ett rikt föreningsliv med sport- och
gymnastikhallar i våra fyra större tätorter. Hallarna är dock av varierande storlek, vilket
begränsar omfattning och utbud av sporter.
Bedömning
Att bygga en ny sporthall med läktare innebär stora investeringar med nya årliga
driftkostnader. Kommunens uppgift är att i första hand använda skatteintäkter och
bidrag till sådant som vi är skyldiga att tillhandahålla för våra kommunmedlemmar. En
ny sporthall är dessvärre ingenting som kan prioriteras, då de ekonomiska
förutsättningarna inte tillåter en sådan satsning i nuläget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #286 | Inskickat av: MAGNUS STENQVIST (signerad) | 2020-11-06 12:49

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn
MAGNUS STENQVIST
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Ny sporthall i Ellös med läktare

Beskrivning av förslaget
En ny sporthall i Ellös skulle behöva byggas, dels för att kunna möta framtida pandemier på ett
säker sätt så att inte idrotten behöver stanna upp och att det skulle finnas mer tider för olika
sporter exempelvis futsalen som växer i Sverige å även på våran ö, idag finns det ej någon
"riktig" sporthall på västra Orust med läktare för ex skolavslutning eller för att arrangera någon
inomhus cup m.m
den möjligheten finns endast i Svanesund eller Henån som oftast är uppbokade
är ju också en liten miljöaspekt i det hela med att dom som bor på västra Orust ska åka till
Henån eller Svanesund för att ha tillgång till en Fullstor sporthall
västra Orust skulle säkert bli lite mer artaktivt med om det fanns fler utbud på fritiden
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MAGNUS STENQVIST
Person ID:
Datum: 2020-11-06 12:49
Signerad checksumma: 6237AC0B8178F762C6F6E1D052EE48C382B1C920
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-12

§ 88
KS/2020:1396
E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2021-04-19) har inkommit om en ny sporthall i Ellös med läktare för att
möjliggöra ett större utbud av olika sporter samt för att kunna arrangera evenemang med sittande
publik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

§ 157
KS/2020:1396
E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag (daterat 2021-04-19) har inkommit om en ny sporthall i Ellös med läktare för att
möjliggöra ett större utbud av olika sporter samt för att kunna arrangera evenemang med sittande
publik.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-05-12 § 88 att föreslå kommunstyrelsen besluta
att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå e-förslaget med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19
E-förslag daterad 2020-11-06
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förslagsställaren
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Datum

Diarienummer

2021-03-10

MBN/2021:606
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Kommunförvaltning
Kristian Littke
telefon 0304-33 41 49
e-post: kristian.littke@orust.se

Motion om koldioxidbudget
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till koldioxidbudget för 2022.
__________
Alternativ till förvaltningens förslag
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Avslå motionen, med hänvisning till att resurser behöver prioriteras till annat än
arbete med koldioxidbudget.
Sammanfattning av ärendet
Kia Nordqvist (MP) föreslår i en motion daterad 2020-11-03:
- Att en koldioxidbudget tas fram under 2021
- Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska
budgeten som kommunalt styrmedel.
Utredning
Miljöenheten har fått i uppdrag att utreda motionen. Miljö- och byggnadsnämnden ska
bereda ärendet innan det överlämnas till kommunstyrelsen och sedan
kommunfullmäktige för beslut.
Klimatförändringarna är allvarliga och behöver adresseras. En koldioxidbudget är ett bra
redskap för att övergripande arbeta med klimatpåverkan. I inkommen motion från
miljöpartiet de gröna på Orust nämns det att klimatfrågan är global, men alla utsläpp är
lokala. Det finns mycket vi kan göra för att minska utsläppen av koldioxid. Klimatet är
vår tids största ödesfråga, i kombination med förlusten av biologisk mångfald, och
påverkar alla andra miljömål. Frågan påverkar våra barns och framtida generationers
möjligheter till en stabil och fungerande tillvaro. Det är kommunernas ansvar att själva
vidta lämpliga åtgärder och för detta krävs det en samverkan mellan många lokala
aktörer för att ge resultat.
Det globala klimatavtalet från Paris slår fast att jordens temperaturökning ska hållas nere
under två grader och att världens länder även ska sträva efter att begränsa den till 1,5
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grader. I praktiken innebär det att Sverige och andra industrialiserade länder måste
minska sina utsläpp med 10–15 procent årligen för att ha en chans att klara målet. Det
kräver handlingskraft och att det globala målet bryts ner till lokala avväganden och
åtgärder.
EU har beslutat att koldioxidbudgetar ska vara en del av EU-ramverket för att nå
Parisavtalet. Den globala koldioxidbudgeten är den totala mängd koldioxid som kan
släppas ut i atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och
fördelas till lokala årliga koldioxidbudgetar. Det blir ett verktyg för kommunerna att
faktiskt kunna jobba konkret med frågan att nå lokalt uppsatta mål. Miljöfrågorna är
komplexa och ibland svåra att greppa.
Kommuner och regioner är organisationer som är helt beroende av politiska beslut och
en koldioxidbudget kan bli ett bra verktyg för att kommunicera frågan på ett mer
lättförståeligt sätt.
Bedömning
Det strategiska arbetet inom miljö- och energiområdet handlar om att arbeta planerande
och förebyggande mot uppsatta lokala, regionala och nationella miljö- och energimål.
Förslag till miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, exempelvis från
kommunledningar, miljöstrategen eller miljö- och byggnadsnämnden. Respektive
kommuns mål för miljön och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de
nationella och regionala miljömålen.
En viktig del av arbetet för miljöstrategen är att bidra med ekologisk kompetens i
samhällsplaneringen och synliggöra exempelvis ekosystemtjänster, grön infrastruktur
och vattenmiljöfrågor. Miljöstrategen ansvarar även för remisshantering, svara på frågor
från allmänheten och skriva ansökningar om projektbidrag, samt driva projekt och att
underlätta hela kommunens klimat- och energiarbete.
Upprättande av en koldioxidbudget stämmer väl överens med hur klimatarbetet bör
integreras och konkretiseras i kommunens verksamheter. Orust kommun har antagit en
energi- och klimatstrategi i syfte att kunna minska utsläppen från exempelvis
transporter. Orust kommun har begränsade resurser för övergripande miljö- och
energifrågor. Det finns endast en halvtidstjänst som miljöstrateg att tillgå och inom
ramen för tjänsten är möjligheterna att arbeta med klimat- och energifrågan begränsad.
Tanken är att miljöstrategen ska vara en samlande kraft i kommunen när det gäller olika
miljöfrågor, men tiden räcker inte till. Det blir en hård prioritering av arbetsuppgifterna
där fokus i nuläget ligger på vattenmiljön och målsättningarna i vattendirektivet.
Det vore önskvärt om resurser kunde tillföras så att miljöstrategen kunde uppgraderas
till en heltidstjänst och på så sätt bredda miljöarbetet i kommunen, men utan den
faciliterande kraften är målsättningen svår att uppnå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2020-11-03

Datum

Diarienummer

2021-03-10

MBN/2021:606

Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
Kommunstyrelsen
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Ulrika Marklund
Miljöchef

Kristian Littke
Miljöstrateg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden
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2021-04-21
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Förslag till svar på motion om koldioxidbudget
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Kolni (M) föreslår nämnden att avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens
resurser behöver prioriteras till annat arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa
mandatperiod om situationen inom verksamheten då tillåter.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt hennes förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kia Nordqvist (MP) föreslår i en motion daterad 2020-11-03:
- Att en koldioxidbudget tas fram under 2021
- Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten
som kommunalt styrmedel.
Utredning
Miljöenheten har fått i uppdrag att utreda motionen. Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda
ärendet innan det överlämnas till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut.
Klimatförändringarna är allvarliga och behöver adresseras. En koldioxidbudget är ett bra redskap för
att övergripande arbeta med klimatpåverkan. I inkommen motion från miljöpartiet de gröna på
Orust nämns det att klimatfrågan är global, men alla utsläpp är lokala. Det finns mycket vi kan göra
för att minska utsläppen av koldioxid. Klimatet är vår tids största ödesfråga, i kombination med
förlusten av biologisk mångfald, och påverkar alla andra miljömål. Frågan påverkar våra barns och
framtida generationers möjligheter till en stabil och fungerande tillvaro. Det är kommunernas ansvar
att själva vidta lämpliga åtgärder och för detta krävs det en samverkan mellan många lokala aktörer
för att ge resultat.
Det globala klimatavtalet från Paris slår fast att jordens temperaturökning ska hållas nere under två
grader och att världens länder även ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. I praktiken
innebär det att Sverige och andra industrialiserade länder måste minska sina utsläpp med 10–15
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procent årligen för att ha en chans att klara målet. Det kräver handlingskraft och att det globala
målet bryts ner till lokala avväganden och åtgärder.
EU har beslutat att koldioxidbudgetar ska vara en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Den
globala koldioxidbudgeten är den totala mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären för att
klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas till lokala årliga koldioxidbudgetar.
Det blir ett verktyg för kommunerna att faktiskt kunna jobba konkret med frågan att nå lokalt
uppsatta mål. Miljöfrågorna är komplexa och ibland svåra att greppa.
Kommuner och regioner är organisationer som är helt beroende av politiska beslut och en
koldioxidbudget kan bli ett bra verktyg för att kommunicera frågan på ett mer lättförståeligt sätt.
Bedömning
Det strategiska arbetet inom miljö- och energiområdet handlar om att arbeta planerande och
förebyggande mot uppsatta lokala, regionala och nationella miljö- och energimål. Förslag till
miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, exempelvis från kommunledningar,
miljöstrategen eller miljö- och byggnadsnämnden. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar
utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen.
En viktig del av arbetet för miljöstrategen är att bidra med ekologisk kompetens i
samhällsplaneringen och synliggöra exempelvis ekosystemtjänster, grön infrastruktur och
vattenmiljöfrågor. Miljöstrategen ansvarar även för remisshantering, svara på frågor från
allmänheten och skriva ansökningar om projektbidrag, samt driva projekt och att underlätta hela
kommunens klimat- och energiarbete.
Upprättande av en koldioxidbudget stämmer väl överens med hur klimatarbetet bör integreras och
konkretiseras i kommunens verksamheter. Orust kommun har antagit en energi- och klimatstrategi i
syfte att kunna minska utsläppen från exempelvis transporter. Orust kommun har begränsade
resurser för övergripande miljö- och energifrågor. Det finns endast en halvtidstjänst som
miljöstrateg att tillgå och inom ramen för tjänsten är möjligheterna att arbeta med klimat- och
energifrågan begränsad. Tanken är att miljöstrategen ska vara en samlande kraft i kommunen när det
gäller olika miljöfrågor, men tiden räcker inte till. Det blir en hård prioritering av arbetsuppgifterna
där fokus i nuläget ligger på vattenmiljön och målsättningarna i vattendirektivet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2020-11-03
Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
Kommunstyrelsen
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§ 158
Motion om koldioxidbudget

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-26

KS/2020:1326

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
Sammanfattning av ärendet
Kia Nordqvist (MP) föreslår i en motion daterad 2020-11-03:
 Att en koldioxidbudget tas fram under 2021.
 Att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten
som kommunalt styrmedel.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-04-21 § 75 att föreslå kommunstyrelsen besluta att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Avslå motionen, med hänvisning till att verksamhetens resurser behöver prioriteras till annat
arbete. Om möjligt kan frågan aktualiseras under nästa mandatperiod om situationen inom
verksamheten då tillåter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Reteike (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till koldioxidbudget för 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
Beslutet skickas till
Miljöchef
Miljöstrateg
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Till
Kommunfullmäktige Orust kommun

Avsägelse mitt uppdrag som ledamot i Orust Kommunfullmäktige

Jag avsäger härmed mitt uppdrag som förtroendevald i Orust kommunfullmäktige. Jag
har cirka 1 år kvar på mina studier till präst och sista året kommer jag att läsa i
Uppsala vilket gör det väldigt svårt för mig att hinna med mina politiska uppdrag.

Långelanda 2021-05-24

Theodor Helleberg

1/1

BESLUT
2021-06-08
Dnr: 201-25360-2021

Avgången ledamot i kommunfullmäktige

Kommun: Orust
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ledamot: Håkan Johansson
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg
Kopia till
Orust kommun
Ny ledamot
Sverigedemokraterna

Revisionsplan
2021
Orust kommun
Revisorerna

Fastställd 2021-04-26

1

1. Uppdrag
Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som
bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska granska
och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs inom organen är tillräcklig.
Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom styrelsers och nämnders
verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Granskning ska ske
på samma sätt i kommunala bolag och stiftelser, genom de lekmannarevisorer som utsetts i
dem. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
reglementet samt god revisionssed1. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till
rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger
att beaktas.
Granskningen syftar ytterst till att ge kommunens förtroendevalda revisorer underlag för bedömning av om nämnder, styrelser och enskilda politiker skall beviljas ansvarsfrihet.

2. Väsentlighets- och riskanalys
Revisorerna upprättar årligen en väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund för
revisionsplanen. Revisionen inhämtar information och kunskap om nämnder och styrelsers
arbete med ett brett anslag. Den årliga dialogen med kommunstyrelsen och nämnderna som
en del i den grundläggande granskningen är också en viktig del i detta arbete. De valda
revisorerna träffar även kommunfullmäktiges presidium vid ett par tillfällen under året för att
utbyta information av betydelse för uppdraget.
Analysen av väsentlighet och risk utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att
fastställa väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Det innebär
att det görs en sammanvägning av om det finns mål och uppdrag från fullmäktige som
påverkar verksamhetsområdet (beslut och reglemente m.m.) men även storleken på
resurserna som verksamheten tar i anspråk. Därutöver tillkommer andra kriterier som
påverkar bedömningen av väsentlighet, aktualitet, tidigare brister m.m.
Dessa fyra delar ligger sedan till grund för en klassificering av verksamhetsområdet som mer
eller mindre väsentligt. Det är framförallt inom dessa områden som vi identifierar och
bedömer risker och hur de hanteras.
Inom de fastställda väsentliga verksamhetsområdena identifieras de risker som kan försvåra
kommunens möjligheter att:
•
•
•
•

Bedriva en ändamålsenlig verksamhet
Upprätthålla en ekonomiskt tillfredsställande verksamhet
Uppvisa rättvisande räkenskaper
Upprätthålla en tillräcklig intern kontroll

Innebörden av god sed i kommuner och regioner är dokumenterad i skriften ”God revisionssed i kommunal
verksamhet 2018” utgiven av SKR.
1

2

Väsentlighets- och riskanalysen utgör tillsammans med kommunens egna riskanalyser, den
dialog som de förtroendevalda revisorerna fört med kommunstyrelsen och nämnder samt
iakttagelser från de granskningar som genomförts under tidigare år underlag för revisorernas
beslut om prioriteringar av fördjupade granskningar.

3. Verksamhetsrevision
3.1

Årlig grundläggande granskning

Den årliga grundläggande granskningen innebär att revisorerna gör en översiktlig granskning
av kommunens styrelse och nämnder. Detta innebär att revisorerna på en övergripande nivå
förhåller sig till om de politiska organens verksamhet är ändamålsenlig.
Av kommunallagen framgår att styrelsens och nämndernas uppdrag är att tillämpa och
genomföra fullmäktiges mål och vision utifrån de förutsättningar som finns, enligt tillämpliga
lagar och bestämmelser samt med en tillräcklig intern kontroll. Därutöver ska styrelsen och
nämnderna också åtterrapportera sin verksamhet till fullmäktige på det sätt som fullmäktige
bestämt.
Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur styrelse och
nämnder mottar, genomför och återredovisar de av kommunfullmäktige beslutade mål och
uppdragen. I God revisionssed framgår att revisorerna årligen ska kunna pröva och uttala sig
om ansvarsfrågan för styrelsen och nämnderna samt ev. beredningar som granskas. Detta
innebär att granskningen måste vara så omfattande som det krävs för att detta ska vara
möjligt.
Grundläggande granskning ska genomföras för samtliga revisionsobjekt varje år för att
uttalandet i revisionsberättelsen ska vara väl underbyggt.

3.2

Förstudier och fördjupade granskningar

Förstudier och fördjupade granskningar avser granskningar inom specifika områden inom
styrelse och nämnders ansvarsområden. Valet av fördjupningar bestäms utifrån den
väsentlighets- och riskanalys som genomförts enligt ovan. Utifrån genomförd analys har
områdena nedan prioriterats. Granskningsinsatserna kommer att konkretiseras genom att ta
fram projektplaner. Utöver nedanstående insatser kommer det löpande att ske prioriteringar
och eventuella beslut om ytterligare granskningsinsatser.
•
•
•
•

Granskning av åtgärdsarbetet inom bygglovsverksamheten (uppstart november)
Granskning av Covid-19 pandemins påverkan på studieresultat, frånvaro och psykisk
ohälsa (uppstart augusti)
Kommungemensam förstudie avseende grundsärskolan (preliminär uppstart augusti)
Kommungemensam förstudie avseende studieresultat (preliminär uppstart augusti)

Nämnddialoger: revisionen genomför årligen nämnddialoger med kommunstyrelsen och
nämnderna som underlag till den grundläggande granskningen.

4. Redovisningsrevision
För granskning av räkenskaperna och redovisningen inom kommunen kommer
granskningen att utgå ifrån en separat väsentlighets- och riskanalys. Den preliminära
inriktningen fastställs efter årsbokslut 2020, det vill säga under våren 2021.
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4.1

Granskning av delårsbokslut

Delårsbokslutet skall granskas och rapport skall lämnas inför behandlingen i fullmäktige.
Syftet med granskningen är även att identifiera och kommunicera eventuella risker,
budgetavvikelser och andra problemområden på ett tidigt stadium samt svara på frågan om
resultaten i delårsrapporten är förenliga med de mål som fullmäktige beslutat om i
budgeten.
Utgångspunkten för vår granskning är kommunallagen och de rekommendationer som
tagits fram av SKYREV (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) och SKR (Sveriges
kommuner och regioner). Dessutom kommer vi att följa de särskilda riktlinjer för
delårsrapporter som fastställs inom kommunen. Vi kommer att lämna en redogörelse i de
fall vi identifierar risker och problemområden i god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas
före bokslutsarbetet.

4.2

Löpande redovisningsrevision

I huvudsak kommer vår granskning att omfatta följande moment:
En genomgång av väsentliga rutiner:
•
Anläggningstillgångar
•
Årets investeringar
•
Inköp/utbetalningar
•
Bokslutsprocessen
•
Exploateringsredovisning
•
Löneprocessen (inkl. pensionsredovisning)
Övriga granskningspunkter:
•
•
•
•
•
•
•

4.3

Kontoanalyser känsliga konton
Kostnadsföring/aktivering
Representation/gåvor/utbildning etc.
Läsning leverantörsfakturor
Attest
Moms etc.
Rörelsegiltighet

Bokslutsgranskning

Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i
verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll.
Vi kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri ingående verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter.
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