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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-11-01

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Bohusläns Museum kl. 17:30 onsdagen den 13 november 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på
Kurveröd

Dnr KS 289389

Dnr KS 2019/00340
3.

Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande AnnCharlott Gustafsson (UP) från Stefan Skoglund (S) om alternativa
driftsformer inom socialtjänsten

Dnr KS 2019/00745
4.

Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra förbud av passiv
insamling av pengar (tiggeri)

Dnr KS 2019/00137
5.

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil Sverige
AB angående skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal

Dnr KS 2019/00666
6.

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering simhall

7.

Förslag till revidering av ägardirektiv för Regionteater Väst AB

8.

Revidering av reglemente för överförmyndaren

9.

Digital agenda för Uddevalla kommun

Dnr KS 2019/00769
Dnr KS 2019/00726
Dnr KS 2019/00683
Dnr KS 2019/00741

Föredragande
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Föredragningslista
10. Avgifter äldreomsorg, justeringar av avgifter inom vård och omsorg
från 2020-01-01

Dnr KS 2019/00704
11. Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende

Dnr KS 2019/00697

12. Barn och utbildningsnämndens begäran gällande

igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola

Dnr KS 2019/00602

13. Socialnämndens begäran om att få starta projektering och

tillbyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan, Fasseröd
2:3

Dnr KS 2019/00700

14. Revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Dnr KS 2019/00310
15. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2020
Dnr KS 2019/00614
16. Prenumeration av tidskrift till förtroendevalda i kommunfullmäktige för
2020-2022

Dnr KS 2019/00755
17. Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/00630
18. Anvisning effektiviseringsfond
Dnr KS 2019/00750
19. Fyllnadsval av kommunrevisor efter Peter S Dahlström (KD)
Dnr KS 2019/00696
20. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Dnr KS 2019/00001
21. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387
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2019-11-01

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
kommunlednmingskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa
Jansson tel. 0522-69 51 44.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.

Information
Kan du inte närvara?
Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid
sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se
alternativt till Annika Thorström, tel. 0522-69 61 05 alt. Kajsa Jansson,
tel. 0522-69 51 44.
Adressändring?
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan).
Interpellationer
Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen
före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet.
Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00
dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret
senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret,
administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Motioner
Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras
upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv
kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet.

Allergi, astma, doftöverkänslighet
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten
eller andra starkt doftande hygienartiklar.
Ta inte med citrusfrukter och nötter.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Sebastian Johansson
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 240

Dnr KS 2019/00340

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande att anlägga en ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget
till kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden beslutade att lämna tillbaka
medborgarförslaget till kommunfullmäktige eftersom kultur och fritidsnämnden inte har
varit involverade i gräsfotbollsplanen som förslaget avsåg.
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås med skäl som
redogörs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-09-18 § 104
Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2019-09-03
Medborgarförslag från Nicklas Sandhede
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-15

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige gällande att anlägga en ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget
till kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden beslutade att lämna tillbaka
medborgarförslaget till kommunfullmäktige eftersom kultur och fritidsnämnden inte har
varit involverade i gräsfotbollsplanen som förslaget avsåg.
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås med skäl som
redogörs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-09-18 § 104
Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse, 2019-09-03
Medborgarförslag från Nicklas Sandhede
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslaget avser nyanläggande av en gräsplan som kompensation för en
tidigare gräsplan på samma område. En förskola har byggts på den tidigare
fotbollsplanen. Förslagsställaren önskar att kommunen ska kompensera med en ny
gräsplan på en plats i närheten av där den gamla var belägen.
Kommunfullmäktige överlät ärendet till kultur-och fritidsnämnden, och nämnden
beslutade att lämna tillbaka ärendet till kommunfullmäktige eftersom nämnden inte har
varit involverade i denna fotbollsplan tidigare.

Dnr KS

2019/00340

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-10-15

Samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningskontoret har samrått medborgarförslaget med personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen och utifrån detta samråd framkom följande.
Den aktuella platsen var, innan Söndagsvägens förskola byggdes där, allmän platsmark
som samhällsbyggnadsnämnden ansvarade för. Fotbollsplanen var dock ingenting som
samhällsbyggandsförvaltningen skötte, gräsklippning och uppställning av mål
genomfördes av privatpersoner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsammans med kultur och
fritidsförvaltningen och Göteborgs universitet en inventering av alla kommunens
aktivitetsytor, gräsplaner, tennisplaner med mera som ska ligga till grund för en
långsiktig planering. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser med beaktande av
inventeringen/utredningen att nyanläggande av aktivitetsytor bör avvaktas.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige ska avslå
medborgarförslaget.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS 2019/00340

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-09-18

§ 104

Dnr KFN 2019/00085

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Kultur och fritid om ny gräsfotbollsplan på
Kurveröd. Medborgarförslaget avser nyanläggande av en gräsplan som kompensation
för en tidigare gräsplan på samma område. En förskola har byggts på den tidigare
fotbollsplanen. Förslagsställaren önskar att kommunen ska kompensera med en ny
gräsplan på en plats i närheten av där den gamla var belägen. Tidigare gräsplan sköttes
av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur och fritidsförvaltningen är inte involverade i
denna gräsplan. Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och
fritidsnämnden inte bör besvara detta medborgarförslag.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-03
Protokollsutdrag KF, 2019-05-08 § 135
Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd
Beslut

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om gräsplan på Kurveröd
till kommunfullmäktige.
Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-09-23
Monica Bang Lindberg, Margareta Lund
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-23 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2019-09-23
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid

2019-09-03

Dnr KFN 2019/00085

Handläggare

Avdelningschef Anna Reinhardt
Telefon 0522-69 64 69
anna.reinhardt@uddevalla.se

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Kultur och fritid om ny gräsfotbollsplan på
Kurveröd. Medborgarförslaget avser nyanläggande av en gräsplan som kompensation
för en tidigare gräsplan på samma område. En förskola har byggts på den tidigare
fotbollsplanen.
Förslagsställaren önskar att kommunen ska kompensera med en ny gräsplan på en plats
i närheten av där den gamla var belägen. Tidigare gräsplan sköttes av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur och fritidsförvaltningen är inte involverade i
denna gräsplan.
Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och fritidsnämnden inte bör
besvara detta medborgarförslag.

Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-03
Protokollsutdrag KF, 2019-05-08 § 135
Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om gräsplan på Kurveröd
till kommunfullmäktige.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera till
Kommunledningskontoret

Anna Reinhardt
Avdelningschef

Medborgarförslagets ärende:
Ny gräsfotbollsplan på Kurveröd
Ditt medborgarförslag:
Mitt förslag är nu när ni tagit bort den mycket populära gräsfotbollsplanen där det nya dagiset har
byggts. Så tänkte jag att bakom den asfalterade plätten vid tennisbanan så finns en äng bakom
buskaget, där hade vart perfekt att göra en ny fotbollsplan. Och med tanke på att målen borde finnas
kvar och gräs redan finnes på denna yta, och gräset på den gammla planen klippte ni ändå, så är
detta ett förslag som är både bra och mycket kostnadseffektivt.
Mvh Niclas Sandhede (kurveröd)
Dagens datum:
16/4 2019
Namn:
Niclas Sandhede

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-10-09

§ 257

Dnr KS 2019/00745

Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Charlott
Gustafsson (UP) från Stefan Skoglund (S) om alternativa
driftsformer inom socialtjänsten
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-10-14
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-10-15
Frågeställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Privatiseringar inom socialnämnden har nya majoriteten aviserat medialt men då vi inte fått
vara med i processen kring vilka verksamheter eller typ utav upphandling mm, så vi ställer
våra frågor här då ärendet är utav principiell art. Det vore ju respektlöst om vi får
informationen via media.
Kommunfullmäktige har beslutat2019-09-11att socialnämnden får prova olika alternativa
driftsformer.
Vi hade ett eget yrkande:
att få utveckla socialtjänstens verksamheter i de alternativa driftsformerna intraprenad,
personalkooperativ, ideburet offentligt partnerskap (lOP), arbetsintegrerade sociala företag
(AS F) el ler motsva ra nde nonprofit d riftsformer.
Detta då vi inte tror att entreprenadupphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling
LOU tillgodoser de behov som finns när man skallta hand om gamla & funktionsnedsatta
medborgare.

Vi har ju erfarenheter ifrån tidigare entrepenadupphandlingar inom området som varken
blev billigare eller bättre så därför undrar vi vad skillnaden är denna gång?
Bakgrunden till att ni vill privatisera är att spara pengar och öka valfriheten
Vilken typ utav upphandling har ni då tänkt att genomföra för att spara pengar?
Då det inte finns en överkapacitet på äldreboenden eller gruppboenden för
funktionsnedsatta så ökar inte valfriheten. Möjligtvis är det valfrihet för företagen som kan
lägga anbud ni menar? Eller har ni någon upphandlingsmodell för detta?

Stefan Skoglund (S)
Gruppledare (S) Socialnämnden

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 242

Dnr KS 2019/00137

Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra förbud av
passiv insamling av pengar (tiggeri)
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) inkom i december 2018 med motion om att revidera de lokala
ordningsföreskrifterna i Uddevalla kommun i syfte att förbjuda tiggeri på områdena
Norra Drottninggatan inklusive Järnbron, Kungsgatan, Västerlånggatan, Kvartersytor
vid Kvarteret Ran, Västra delen av Kvarteret Cisternen, Kvarteret Värslegiljan,
Kvarteret Ängön, Kampenhof och Torp köpcentrum.
Kommunerna anses efter högsta förvaltningsdomstolen dom med mål nr 2149-18,
angående Vellinge kommun, ha rätt att införa förbud mot tiggeri i sina lokala
ordningsföreskrifter. Ett antal kommuner har efter detta infört förbud som vunnit laga
kraft.
Kommunledningskontoret bedömer att samtliga av de områden motionären föreslår ska
omfattas av förbudet är allmän plats enligt ordningslagens definition och därför kan
regleras i ordningsföreskrifterna. Om kommunfullmäktige anser att tiggeriförbud ska
införas är kommunledningskontorets uppfattning att ett uppdrag måste ges om att
närmare utreda förutsättningar för respektive plats, fastställa gränser, ta fram kartor etc
samt arbeta in detta i ordningsföreskrifterna. Dessa ska sedan tillställas
kommunfullmäktige för beslut.
Camilla Olsson (C), Jonas Sandwall (KD), Annelie Högberg (S), Jarmo Uusitalo (MP),
Rolf Jonsson (L) och Ann-Charlott Gustafsson (UP), Mikael Staxäng (M) och artin
Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17.
Motion från Martin Pettersson (SD)
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen samt att uppdra åt berörd förvaltning att
arbeta fram kompletterande beslutsunderlag i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Mikael Staxäng (M): Bifall till Martin Petterssons (SD) yrkande.
Camilla Olsson (C), Jonas Sandwall (KD), Annelie Högberg (S), Jarmo Uusitalo (MP),
Rolf Jonsson (L) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Avslag till motionen.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Martin Petterssons (SD) yrkande mot Camilla Olssons
(C) m.fl. och finner att kommunstyrelsen bifaller Camilla Olssons (C) m.fl. yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts.§ 242
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Reservation

Sverigedemokraternas och Moderaternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-17

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra förbud av
passiv insamling av pengar (tiggeri)
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) inkom i december 2018 med motion om att revidera de lokala
ordningsföreskrifterna i Uddevalla kommun i syfte att förbjuda tiggeri på områdena
Norra Drottninggatan inklusive Järnbron, Kungsgatan, Västerlånggatan, Kvartersytor
vid Kvarteret Ran, Västra delen av Kvarteret Cisternen, Kvarteret Värslegiljan,
Kvarteret Ängön, Kampenhof och Torp köpcentrum.
Kommunerna anses efter högsta förvaltningsdomstolen dom med mål nr 2149-18,
angående Vellinge kommun, ha rätt att införa förbud mot tiggeri i sina lokala
ordningsföreskrifter. Ett antal kommuner har efter detta infört förbud som vunnit laga
kraft.
Kommunledningskontoret bedömer att samtliga av de områden motionären föreslår ska
omfattas av förbudet är allmän plats enligt ordningslagens definition och därför kan
regleras i ordningsföreskrifterna. Om kommunfullmäktige anser att tiggeriförbud ska
införas är kommunledningskontorets uppfattning att ett uppdrag måste ges om att
närmare utreda förutsättningar för respektive plats, fastställa gränser, ta fram kartor etc
samt arbeta in detta i ordningsföreskrifterna. Dessa ska sedan tillställas
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17.
Motion från Martin Pettersson (SD)
Förslag till beslut

Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.
Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00137

UDDEVALLA KOMMUN
KommunstyreJaen
Kornmunledningsl<on tore t

2019 -02- 1 1

2018-12-17

Motion- Förbud av passiv insamling av pengar (tiggeri)
Högsta förvaltningsdomstolen har i och med dom i mål med tillhörande mål nummer 2149-18
fastslagit kommunernas rättighet att reglera förbud mot passiv insamling av pengar alltså tiggeri.
Denna reglering skall i likhet med Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning icke sammanblandas
med annan insamling som sker till förmån för hjälporganisationer och annat.
Denna kommunala rådighet och tillika rättighet mest rim.ligen bör tillämpas även på särskilda
områden inom Uddevalla kommun.

Vi Sverigedemokrater föreslår kommunfullmäktige att revidera de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Uddevalla kommun i syfte:
att tillföra förbud av passiv insamling av pengar (tiggeri) på följande områden:
Norra Drottninggatan inklusive Järnbron
Kungsgatan
Västerlånggatan
Kvartersytor vid Kvarteret Ran
Västra delen av Kvarteret Cisternen
Kvarteret Värslegiljan
Kvarteret Ängön
Kampenhof
Torp köpcentrum

Ma rtih Pettersson (SD)
GnapJ I •darc

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 243

Dnr KS 2019/00666

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil
Sverige AB angående skredsäkring, ny kaj och nytt
arrendeavtal
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tillsammans med ExxonMobil Sverige AB tagit fram en
avsiktsförklaring avseende skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal gällande del av
fastigheten Stadskärnan 1:176, Cisternen 1 del av samt Cisternen 3 som ägs av
kommunen och arrenderas av ExxonMobil.
Bakgrunden är att det har bedrivits oljeförädling på aktuell plats under lång tid och
leverans av olja har skett till samma kaj i över 60 år. Aktuell kaj har genomgått
renovering 2017 för att öka dess livslängd till 2022. För att verksamhet ska kunna
fortsätta i nuvarande form måste ny kaj byggas. Geologiska mätningar har gjorts och
bedömningen är att ytan närmast vattnet till stora delar är instabilt. Detta medför att hela
strandlinjen måste skredsäkras för att området ska kunna användas.
Nuvarande arrendator ExxonMobil kommer att stå för kostnaden för ny kaj under
förutsättning att parterna kommer till enighet om nytt arrendeavtal med löptid om 20 år.
Uddevalla kommun står för kostnaden gällande skredsäkringen, som avser nu gällande
strandlinje. Vidare är bådaparter överens om att en strandpromenad kommer att byggas
längs med strandlinjen även om tidpunkten för strandpromenadens byggnation idag är
oviss.
För att skapa en gemensam bild för hur lösningar på kajproblematik, skredsäkringar och
nytt arrendeavtal lämpligen bör ske har denna avsiktsförklaring till syfte att skapa en
principöverenskommelse över ansvar och kostnader.
ExxonMobil har meddelat att bolaget godkänt förslaget till avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21.
Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil Sverige AB angående
skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad avsiktsförklaring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 243
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-21

Handläggare

Avdelningschef Patrik Petré
Telefon 0522-69 63 59
patrik.petre@uddevalla.se

Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil
Sverige AB angående skredsäkring, ny kaj och nytt
arrendeavtal
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tillsammans med ExxonMobil Sverige AB tagit fram en
avsiktsförklaring avseende skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal gällande del av
fastigheten Stadskärnan 1:176, Cisternen 1 del av samt Cisternen 3 som ägs av
kommunen och arrenderas av ExxonMobil.
Bakgrunden är att det har bedrivits oljeförädling på aktuell plats under lång tid och
leverans av olja har skett till samma kaj i över 60 år. Aktuell kaj har genomgått
renovering 2017 för att öka dess livslängd till 2022. För att verksamhet ska kunna
fortsätta i nuvarande form måste ny kaj byggas. Geologiska mätningar har gjorts och
bedömningen är att ytan närmast vattnet till stora delar är instabilt. Detta medför att hela
strandlinjen måste skredsäkras för att området ska kunna användas.
Nuvarande arrendator ExxonMobil kommer att stå för kostnaden för ny kaj under
förutsättning att parterna kommer till enighet om nytt arrendeavtal med löptid om 20 år.
Uddevalla kommun står för kostnaden gällande skredsäkringen, som avser nu gällande
strandlinje. Vidare är bådaparter överens om att en strandpromenad kommer att byggas
längs med strandlinjen även om tidpunkten för strandpromenadens byggnation idag är
oviss.
För att skapa en gemensam bild för hur lösningar på kajproblematik, skredsäkringar och
nytt arrendeavtal lämpligen bör ske har denna avsiktsförklaring till syfte att skapa en
principöverenskommelse över ansvar och kostnader.
ExxonMobil har meddelat att bolaget godkänt förslaget till avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21.
Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil Sverige AB angående
skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad avsiktsförklaring.

Dnr KS

2019/00666

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-10-21

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
ExxonMobil, jämte undertecknad avsiktsförklaring

Patrik Petré
Avdelningschef

Dnr KS 2019/00666

AVSIKTSFÖRKLARING

mellan
Uddevalla Kommun
och
ExxonMobil Sverige AB

angående skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal i Uddevalla

2

Denna avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) har nedan angivet datum träffats mellan:
1

Uddevalla kommun, org.nr 212000–1397, med adress 451 81 Uddevalla,
(”Kommunen”) genom Kommunstyrelsen; och

2

ExxonMobil Sverige AB, org.nr 556249–4038, med adress Box 785, 451 26
Uddevalla, (”Bolaget”).
Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt ”Parterna”.

BAKGRUND
A.

Bakgrunden är att det har bedrivits oljeförädling på aktuell plats under lång tid.
Leverans av olja har skett till samma kaj i över 60 år. Aktuell kaj har genomgått
renovering 2017 för att öka dess livslängd till 2022. För att verksamhet ska kunna
fortsätta i nuvarande form måste ny kaj byggas. Nuvarande arrendator Bolaget erbjuder
sig att stå för kostnaden för ny kaj för att kunna fortsätta sin verksamhet under
förutsättning att parterna kommer till enighet om nytt arrendeavtal som nämnt i punkt
1.1, på villkor acceptabla för bägge parter.

B.

Stora delar av arrendeytan består av löst material från bergets insida. Geologiska
mätningar har gjorts och bedömningen är att ytan närmast vattnet till stora delar är
instabilt. Detta medför att ytan måste skredsäkras för att kunna användas. Idag är dessa
delar av ytan avspärrad då den bedöms vara en säkerhetsrisk.

C.

Hela strandlinjen behöver skredsäkras vilket båda parter är överens om. Vidare är båda
parter överens om att en strandpromenad kommer att byggas längs med strandlinjen
även om tidpunkten för strandpromenadens byggnation idag är oviss.

D.

För att skapa en gemensam bild för hur lösningar på kajproblematik, skredsäkringar
och nytt arrendeavtal lämpligen bör ske har denna avsiktsförklaring till syfte att skapa
en principöverenskommelse över ansvar och kostnader.

E.

Inom området äger Kommunen fastigheten Stadskärnan 1:176 del av, Cisternen 1 del
av samt Cisternen 3.

1.

PARTERNAS AVSIKT

1.1

Mellan parterna har följande avsiktsförklaring träffats, som innebär att parterna ska
verka för att genomföra följande åtgärder:

i.
ii.
iii.

Skapande av en gemensam projektgrupp
Beställning av konsult som kan sammanställa erforderliga
anmälningar/ansökningar rörande vattenverksamhet enligt miljöbalkens
11 kapitel.
Att parterna står för halva kostnaden var, gällande det som behandlas
under punkten ii. ovan, dvs kostnader för anmälan/ansökan dess
framtagande samt kostnad för konsult.
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iv.
v.
vi.

vii.
viii.

ix.

x.

2.

Uddevalla kommun står för kostnaden gällande skredsäkringen, som
avser nu gällande strandlinje.
Bolaget står för kostnaden för framtagande av ritningar, projektering och
byggnation av ny kaj. Bolagets kostnader för ny kaj ska inte påverka
arrendekostnaden i det nya arrendeavtalet, se punkt viii nedan.
Uddevalla kommun har rätt att anlägga strandpromenad utmed
strandlinjen. Vid båtanlöp till kajen accepterar Kommunen att
strandpromenaden temporärt blockeras för användning/ passage av
allmänheten under tiden som båt ligger vid kaj.
Parterna är överens om att gällande arrendeavtal upphävs när nytt avtal
skrivs (gällande avtal löper t o m 2024 med uppsägning 2 år innan dvs år
2022.
Nuvarande årlig arrendekostnad fryses t.o.m. 2022 när planerade
åtgärder för markstabilitet och kajbyggnation genomförts. Framtida
arrendeavgift justeras till motsvarande förändring av arrendeytans nya
storlek. Bolagets investeringar i ny kaj ska i sig inte föranleda höjd
arrendeavgift.
Nytt arrendeavtal som omfattar nuvarande markområde (Uddevalla
Stadskärnan 1:176 del av, Cisternen 1 del av samt Cisternen 3) tecknas
med en löptid på 20 år på villkor acceptabla för bägge parter, som ej kan
leda till tveksamheter utifrån gällande statsstödsregler.
Arbetet med skredsäkring och byggnation av ny kaj skall samordnas så
att störningar minimeras för Bolaget verksamhet (exempelvis avsaknad
av tillgång till kaj).

SAMVERKAN OCH ORGANISATION

Parterna ska för informationsutbyte, hantering av löpande frågor och beslut
kring gemensamma utredningar och utvecklingen av Bolaget området upprätta
en projektgrupp som ska bestå av minst en representant från vardera Part
(”Projektgruppen”). Projektgruppen leds utav kommunen.
2.1

Projektgruppen ska träffas löpande med ett intervall som närmare fastställs av
Parterna. Vid behov kan Projektgruppen komma att utökas eller justeras utifrån
vad Parterna finner lämpligt. Projektgruppen kan även komma att tillsätta
arbetsgrupper som rapporterar till Projektgruppen för utredning av särskilda
frågor. Beslut i Projektgruppen förutsätter enighet och ska protokollföras.

3.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärder i denna
avsiktsförklaring är beroende av flera myndighets tillstånd. Parterna är således
införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen, liksom ytterligare
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överläggningar angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.
Denna avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av:
3.1

Positivt beslut gällande anmälningar/ansökningar rörande vattenverksamhet från
länsstyrelse/mark- och miljödomstol.

3.2

Att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen senast oktober 2019.

3.3

Att Bolaget bolagsstyrelse godkänner avsiktsförklaringen senast oktober 2019

4.

KOSTNADER

4.1

Som en del av den dialog som förts mellan Parterna under våren 2019 har
överenskommits att Parterna ska dela på vissa kostnader hänförliga till
utredning av förutsättningarna, se 1.1 ii och 1.1 iii.

4.2

Nya utredningar eller undersökningar, eller tilläggsbeställningar avseende
utredningar som medför kostnader, ska godkännas av båda Parter genom beslut i
Projektgruppen på sätt som framgår i punkt 2.1. Om Parterna bedöms ha en i
huvudsak likvärdig nytta av utredningarna är avsikten att kostnader för nämnda
beställningar ska delas lika mellan Parterna. Projektgruppen kan dock komma
att utifrån förutsättningarna besluta om en annan fördelning.

4.3

När faktura erhållits avseende kostnad vilken överenskommits att Parterna ska
dela på, ska beställande Part utan dröjsmål översända faktura till den andra
Parten för godkännande innan beställande Part erlägger betalning. Beställande
Part ska därefter vidarefakturera den andra Parten för betalning av sin andel med
fakturakopior som underlag samt erlägga betalning inom 30 dagar.

5.

AVSIKTSFÖRKLARINGENS UPPHÖRANDE
Avsiktsförklaringen gäller tills nytt arrendeavtal har undertecknats, dock längst
till 2024-12-31, alternativt om villkor enligt p 3 ovan inte uppfylls då ska
avsiktsförklaringen upphöra att gälla direkt och nedlagda gemensamma
kostnader fördelas enligt p 4.2
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6.

AVSIKTSFÖRKLARINGENS GILTIGHET
En förutsättning för denna Avsiktsförklarings giltighet är att det godkänns av
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, genom beslut som vinner laga
kraft senast den 2019-12-31. Eventuella ändringar och tillägg till denna
avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av
samtliga parter. Tvist som uppstår i anledning av denna avsiktsförklaring ska
med tillämpning av svensk lag avgöras i första instans av Uddevalla tingsrätt.

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.
Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

UDDEVALLA KOMMUN

ExxonMobil Sverige AB

________________________

_______________________

_________________________

________________________

Christer Hasslebäck
Ordf. Kommunstyrelsen

Peter Larsson,
Kommundirektör

Jarkko Stenros
VD

Riku Heinonen
Fabrikschef

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 244

Dnr KS 2019/00769

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering
simhall
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad”
skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang. placering
finns.
Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även
bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören
har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen
partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara
motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter
med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng
och hoppbassäng.
Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att
kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så
kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande
investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen ajournerar sig under handläggningen av ärendet 13:40-13:49.
Anna-Lena Heydar (S), Martin Pettersson (SD), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck
(UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17.
Indikativ tidplan.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Att återremittera ärendet.
Paula Berger (S): Avslag till förslaget i handlingarna.
Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna samt följande
tilläggsyrkande: Att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram
förslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder,
verksamhetslokaler, utbildning, kontor, friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att
skapa attraktiv stads-och levandemiljö.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller ej och finner att
ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på Ann-Charlott
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 244

Gustafssons (UP) yrkande mot Paula Bergers (S) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Ann-Charlott Gustafssons (UP) yrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering
för ny simhall ska vara Rimnersområdet,
att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard
innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även
är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng,
att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla,
att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen
partnering,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.
att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid
partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida
kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i
enlighet med kommunledningskontorets förslag,
att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på
Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av
den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetet med Framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas.
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till utveckling av fastigheten
Windingsborg med inriktning mot bostäder, verksamhetslokaler, utbildning, kontor,
friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att skapa attraktiv stads-och levandemiljö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 244
Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(5)

Kommunledningskontoret

2019-10-17

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Förutsättningar för Rimnersområdet – inriktning och placering
simhall
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad”
skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang placering
finns.
Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även
bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören
har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen
partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara
motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter
med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng
och hoppbassäng.
Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att
kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så
kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande
investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17.
Indikativ tidplan.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering
för ny simhall ska vara Rimnersområdet,
att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard
innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även
är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng,
att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla,

Dnr KS

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-10-17

att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen
partnering,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.
att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid
partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida
kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i
enlighet med kommunledningskontorets förslag,
att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på
Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av
den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetet med Framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas.
Ärendebeskrivning
Kommundirektörens uppdrag

Samverkansmajoriteten har givit kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för simhall på Rimnersområdet innehållande bl.a. besluts- och
genomförandeprocess, samt frågor kring tidplan.
Kommundirektörens utredningsuppdrag är nu genomfört och presenteras nedan.
Simhall på Rimnersområdet, innehåll

Som framgår av ovan är inriktningen på uppdraget till kommundirektören att simhallen
placerad på Rimnersområdet ska vara en något justerad anläggning jämfört med
lokalprogrammet för badet på Windingsborg. Inriktningen för den
Rimnersområdesplacerade simhallen föreslås vara motion, träning och tävling med SMstandard enligt följande:




Bassäng, 50 meter med 8-10 banor
Separat uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning
Barnbassäng
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Hoppbassäng

Samordning med befintliga anläggningar vad gäller exempelvis café inom
Rimnersområdet ska ske inom ramen för programarbetet.
Budget för simhall med ändrad placering

Pågående badhusprojekt Windingsborg finns upptaget i investeringsbudgeten med 464
mkr och utgör således ram för projektets ekonomiska omfattning. Det tillfälliga badet är
upptaget som en egen post med 30 mkr.
För att kommunen ska kunna tillhandahålla badmöjligheter till dess att ny simhall står
klar behöver livslängden för nuvarande Walkesborgsbadet förlängas. Det har tidigare
gjorts utredning om hur kakelsläpp kan åtgärdas. Fler åtgärder kan behövas. Ett uppdrag
föreslås ges till kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktion för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. Kostnader för detta får hanteras inom
ramen för ordinarie budgetprocess.
Bedömningen och förslaget är att nuvarande budgetram ska ligga fast. Det tillfälliga
badet föreslås utgå ut investeringsbudgeten.
Ekonomiska konsekvenser vid avbrytande av projektet vid Windingsborg

För nuvarande badhusprojekt finns upparbetade kostnader. Dessa består främst i
projekteringskostnader, flytt av vattenledning, markundersökningar och övriga
kostnader i samband med detaljplanearbetet.
Kostnader kopplade till fastigheten Windingsborg beräknas uppgå till cirka 14,7 mkr.
Till och med 2019-10-16 är cirka 19,8 mkr fakturerat för projektering kopplat till
badhuset.
Det är i nuläget svårt att bedöma hur stor del av projekteringskostnaderna som kan
återvinnas i ett nytt projekt på Rimnersområdet. Tills detta är utrett kommer
projekteringskostnaderna i sin helhet att fortsatt belasta projektet. De delar som visar sig
inte kunna knytas till projektet kan komma att behöva skrivas av och därmed framöver
belasta kommunens resultat.
Entreprenadform och arbetssätt

Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen
partnering. Denna form bedöms särskilt lämplig i komplexa projekt och för kommuners
del projekt som sällan utförs såsom simhallar.
Upphandlingen, som sker i enlighet med LOU, startar med att kommunen tar fram ett
förfrågningsunderlag, en förfrågan om partnering för ett nytt badhus. I
förfrågningsunderlaget beskrivs objektet översiktligt, t.ex. att det är en simhall,
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Kommunledningskontoret

2019-10-17

placering, och ytterligare kort information om tänkt innehåll och eventuellt synpunkter
på byggnad och storlek.
Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet är sedan med i hela processen från
projektering till byggnation.
Partneringprocessen beskrivs vanligen som bestående i tre faser (där fas 1 och 2 kan slås
samman):
1. Utredning och program, kostnadsbedömning
2. Projektering med framtagande av systemhandlingar, kostnadsbedömning
fördjupade ritningar m.m.
3. Byggnation
Viktigt med ett partneringavtal är att båda parter kan avbryta samarbetet vid på förhand
avtalade punkter om t.ex. kalkylen skulle visa på högre kostnader än förväntat.
För detta projekt föreslås en sammanslagning av fas 1 och 2 och ett ställningstagande
om att gå vidare i processen eller avbryta ska då ske efter att systemhandlingar tagits
fram, dvs innan entreprenadavtal tecknas. Vid avbrytande vid denna tidpunkt står
beställaren för entreprenörens nedlagda kostnader, men inga andra anspråk kan ställas.
Arbetssättet partnering innebär att byggherren samlar all kompetens som behövs för att
realisera en entreprenad. Alla parter ska arbeta med öppen ekonomisk redovisning
gentemot varandra. En fördel är att samma parter arbetar tillsammans redan från början,
man kan undvika onödiga kostnader i inledande skeden med hjälp av partners
kunskaper och man undviker kunskapstapp som i en traditionell entreprenad där olika
aktörer är inne i processen under en begränsad tid för att utföra en uppgift.
Indikativ tidplan

Utifrån partneringmodellen beskriven ovan har kommunledningskontoret tagit fram
nedan indikativa tidplan som visar på att det är möjligt att ha simhallen i drift någon
gång under första halvåret 2024.
Den indikativa tidplanen biläggs denna skrivelse.
Styrning av det fortsatta arbetet och framtida beslut

Föreslagen organisation för styrning av projektet är följande:


Kommunstyrelsen är beställare av projektet.



En politisk styrgrupp ska finnas bestående av presidierna i kommunstyrelsen,
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
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Kommunstyrelsens ekonomiutskott utgör politisk referensgrupp för frågor som
berör utskottets sakområden.



Kommundirektören är projektägare. Projektledningen är direkt underställd
kommundirektören. Kommundirektören tillser regelbunden återrapportering till
styrgrupp samt kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås ges i uppdrag att besluta i partneringprocessens övergång till
fasen detaljprojektering och produktion, såvida kalkylen inte visar på kostnader
överstigande investeringsbudgeten med 10 procent. (10 procents högre beräknad
kostnad förandeleder enligt kommunens rutiner fullmäktigebeslut).
Plan- och markfrågor vid Rimnersområdet

Under lång tid har det förekommit förslag om att utveckla Rimnersområdet till ett
idrotts- och motionscentrum. I flerårsplan 2019-2021 fick kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ”ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och
idrottscentrum”. Med detta i åtanke är det viktigt att vid placering och projektering av
en ny simanläggning även beakta området i ett större perspektiv. Frågor som
kommunikationer, kollektivtrafik och övrig infrastruktur måste ses i ett framtida
sammanhang. Inom området finns även t.ex. en råvattenledning till Mariebergsverket
vars placering behöver ses över och det finns behov av förstärkt VA-kapacitet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att starta ett arbete för att hantera
markfrågor i samband med den nya simhallen och vid behov begära planbesked om
inledande av planarbete. Detta ska ske utifrån ett helhetsperspektiv på området.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KFN 2019/00145

Yttrande kring ny inriktning och placering av simhall
Sammanfattning

Kultur och fritid har mottagit ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
angående en remiss på ärende om inriktning och placering för simhall i Uddevalla. Svar
önskas så fort som möjligt, inför kommunstyrelsens sammanträde.
Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även
formellt givits till kommundirektören av kommunstyrelsens ordförande.
Kommundirektören har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på
entreprenadmodellen partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för
simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en
bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för
simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng.
Kommunledningskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att nuvarande investeringsram
för badhus ska gälla även fortsättningsvis. Investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr
föreslås utgå ur investeringsbudgeten.
Kommundirektörens utredningsuppdrag utifrån ovan innehåller bland annat följande:
•Kommunstyrelsen är beställare av projektet. En politisk styrgrupp ska finnas bestående
av presidierna i kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
•Kommundirektören är projektägare, med projektledning som är direkt underställd
direktören. Kommundirektören ska se till att regelbunden återrapportering sker till
styrgrupp samt kommunstyrelsen.
•En tidsplan har tagits fram där den nya simhallen planeras vara i drift under första
halvåret 2024.
•Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen
partnering.
•I övrigt, se bilagd tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden
att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet tills dess att ny simhall är i
drift.
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att arbetet med
framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnad
att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera
markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära
planbesked för inledande av planarbete
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-10-24

Kultur och fritids synpunkt på ärendet är att tjänstepersoner från kultur och fritid ska
delta i processen kring ny simhall på Rimnersområdet. Kultur och fritidsnämnden är
huvudman för idrotts- och fritidsanläggningar. I ett sådant huvudmannaskap ingår
badanläggning. Av det skälet arbetades ett lokalprogram för Framtidens bad fram som
ska styra innehåll och funktion.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2015-14-23 § 45 att ”Framtidens bad i Uddevalla
kommun ska präglas av stadens identitet och rummets känsla. Dessa principer ska
åstadkommas med hjälp av två separata enheter; enhet 1 och enhet 2.” Enhet 2 tar fasta
på de principer som förvaltningen tolkar som önskemål från KS i det tilltänkta badhuset
på Rimnersområdet. Därför anser kultur och fritid att Lokalprogram för framtidens bad
ska ligga till grund för den nya simhallen.
Dels för att tydliggöra kultur och fritidsnämndens roll i utformningen av simhallen och
dess innehåll och funktion, dels för att kommunen bör ta vara på de resurser som redan
lagts ner i badhusprocessen.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-18
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, beslut att remittera ärende
till kultur och fritidsnämnden, 2019-10-18
Tjänsteskrivelse KLK, 2019-10-17
Tidsplan Rimnersområdet
Protokollsutdrag KF, 2016-04-13 § 76
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden förutsätter att tjänstepersoner från kultur och fritid deltar i
processen för ny simhall på Rimnersområdet.
Kultur och fritidsnämnden anser att Lokalprogram för framtidens bad ska utgöra grund
för arbete med ny simhall på Rimnersområdet.
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.
Paragrafen ska omedelbart justeras.
Förslag till beslut på mötet

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut ersätts med följande:
Kultur och fritidsnämnden anser att genom partneringprocessen nyttjas erfarenheter och
kunskaper från förvaltningen.
Kultur och fritid nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetet med Framtidens
bad med placering Windingsborg ska avbrytas.
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.
Beslutet ska omedelbart justeras.
Justerandes signatur
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Kultur och fritidsnämnden
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Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden
godkänner ordförandes förslag till beslut.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden anser att genom partneringprocessen nyttjas erfarenheter och
kunskaper från förvaltningen.
Kultur och fritid nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetet med Framtidens
bad med placering Windingsborg ska avbrytas.
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.
Paragrafen ska omedelbart justeras.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-10-24
Monica Bang Lindberg, Karin Johansson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-24 intygar
Josefin Florell

Expedierat 2019-10-24
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid

2019-10-18

Dnr KFN 2019/00145

Handläggare

Förvaltningschef Katarina Hansson
Telefon 0522-69 64 28
Katarina.g.hansson@uddevalla.se

Yttrande kring ny inriktning och placering av simhall
Sammanfattning

Kultur och fritid har mottagit ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
angående en remiss på ärende om inriktning och placering för simhall i Uddevalla. Svar
önskas så fort som möjligt, inför kommunstyrelsens sammanträde.
Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även
formellt givits till kommundirektören av kommunstyrelsens ordförande.
Kommundirektören har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på
entreprenadmodellen partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för
simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en
bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för
simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng.
Kommunledningskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att nuvarande investeringsram
för badhus ska gälla även fortsättningsvis. Investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr
föreslås utgå ur investeringsbudgeten.
Kommundirektörens utredningsuppdrag utifrån ovan innehåller bland annat följande:
•Kommunstyrelsen är beställare av projektet. En politisk styrgrupp ska finnas bestående
av presidierna i kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
•Kommundirektören är projektägare, med projektledning som är direkt underställd
direktören. Kommundirektören ska se till att regelbunden återrapportering sker till
styrgrupp samt kommunstyrelsen.
•En tidsplan har tagits fram där den nya simhallen planeras vara i drift under första
halvåret 2024.
•Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen
partnering.
•I övrigt, se bilagd tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden
att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet tills dess att ny simhall är i
drift.
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att arbetet med
framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas.

Tjänsteskrivelse
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Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnad
att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera
markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära
planbesked för inledande av planarbete
Kultur och fritids synpunkt på ärendet är att tjänstepersoner från kultur och fritid ska
delta i processen kring ny simhall på Rimnersområdet. Kultur och fritidsnämnden är
huvudman för idrotts- och fritidsanläggningar. I ett sådant huvudmannaskap ingår
badanläggning. Av det skälet arbetades ett lokalprogram för Framtidens bad fram som
ska styra innehåll och funktion.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2015-14-23 § 45 att ”Framtidens bad i Uddevalla
kommun ska präglas av stadens identitet och rummets känsla. Dessa principer ska
åstadkommas med hjälp av två separata enheter; enhet 1 och enhet 2.” Enhet 2 tar fasta
på de principer som förvaltningen tolkar som önskemål från KS i det tilltänkta badhuset
på Rimnersområdet. Därför anser kultur och fritid att Lokalprogram för framtidens bad
ska ligga till grund för den nya simhallen.
Dels för att tydliggöra kultur och fritidsnämndens roll i utformningen av simhallen och
dess innehåll och funktion, dels för att kommunen bör ta vara på de resurser som redan
lagts ner i badhusprocessen.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-18
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, beslut att remittera ärende
till kultur och fritidsnämnden, 2019-10-18
Tjänsteskrivelse KLK, 2019-10-17
Tidsplan Rimnersområdet
Protokollsutdrag KF, 2016-04-13 § 76
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden förutsätter att tjänstepersoner från kultur och fritid deltar i
processen för ny simhall på Rimnersområdet.
Kultur och fritidsnämnden anser att Lokalprogram för framtidens bad ska utgöra grund
för arbete med ny simhall på Rimnersområdet.
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.
Paragrafen ska omedelbart justeras.
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Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera till
Kommunstyrelsen
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-04-13

§ 76

Dnr KS 2016/00125

Framtidens bad/simhall i Uddevalla: innehåll, funktion och
placering
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden under 2015 fortsatt
utreda förutsättningarna för en placering av ett nytt badhus i Uddevalla antingen vid
Riverside eller vid fastigheten Windingsborg. Under året har kompletterande
utredningar gällande placeringsalternativen ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, i
relation till det planerade inströmningsskyddet och i viss mening till respektive ytas
grad av förorenad mark gjorts. Volymstudier och ekonomiska kalkyler byggda på det
lokalprogram som beslutats av kultur- och fritidsförvaltningen har också bearbetats.
Utredningen visar att det är möjligt att placera badhuset på båda av de föreslagna
tomterna och att investeringarnas storlek, exklusive markvärdet, i stort sett är oberoende
av placering. Fördelar och nackdelar med placering på respektive tomt redovisas i
samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag. Även alternativanvändning och värdering
av de olika tomterna framgår av utredningen och får anses vara en väsentlig faktor ur ett
ekonomiskt perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förorda placering på
Windingsborg.
Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Lokalprogram för ett nytt badhus.
Lokalprogrammet beskriver innehåll och funktion i badanläggningen som svarar mot
användares tilltänkta behov och önskemål. Samtidigt är syftet att anläggningen ska
spegla Uddevallas identitet och innebära flexibla lösningar. Målsättningen har varit att
skapa balans mellan de fyra inriktningarna föreningsliv, öppen verksamhet, folkhälsa
och pedagogik. Lokalprogrammet har föregåtts av ett omfattande
medborgardialogarbete.
Utifrån lokalprogrammet och översiktliga geotekniska och miljötekniska utredningar
har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en kalkyl för den totala projektkostnaden
för de två alternativa placeringarna. Enligt denna innebär en placering vid
Windingsborg en investering om 491 mkr och vid Riverside 498 mkr. Kultur och
fritidsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett igångsättningsbeslut
för badet i enlighet med lokalprogrammets vision.
Investeringen beräknas nu uppgå till knappt 500 mkr att jämföra med de 400 mkr som
är upptagna i flerårsplanen 2016 – 2018. Osäkerhetsmarginalen anges till +/- 15 % och
investeringen kan då hamna i intervallet 420 - 570 mkr.
Driftkostnaderna bedöms nu till ca 31 mkr per år och har ökat med 10 mkr sedan
kommunfullmäktiges beslut i juni 2014. Nuvarande bad, Walkesborg, har en
nettokostnad idag på 6 mkr. Det nya badhuset innebär därmed en utökad nettokostnad
med 25 mkr per år. I gällande flerårsplan har ett utrymme för de tillkommande
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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forts. § 76
driftkostnaderna fortsatt att byggas upp. I budgeten för 2016 uppgår detta till 8 mkr och
planeras bli 16 mkr 2018.
Ingemar Samuelsson (S), Carin Ramneskär (M), Annelie Högberg (S), Martin
Hellström (KD), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo
(MP), Rolf Carlson (SD), Roger Johansson (L), Evy Gahnström (V), Lars-Olof Laxrot
(V), Christer Hasslebäck (UP), Magnus Jacobsson (KD) och Kenneth Engelbrektsson
(S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 68.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-18 § 72.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-02-18 § 19.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-02-08.
Lokalprogram för framtidens bad 2015-04-02.
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2015-04-23 § 45.
Beräkningar av kostnad för byggnation av nytt bad 2016-01-23.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-11 § 119.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-06.
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S) och Lars-Olof Laxrot (V): bifall till kommunstyrelsens förslag
i handlingarna.
Carin Ramneskär (M), Martin Hellström (KD) och Magnus Jacobsson (KD): i första
hand återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt utreda möjligheterna
för ett badhus på Skeppsviken och i andra hand att badhusets placering ska vara
Riversideängen.
Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till de tre första
attsatserna enligt kommunstyrelsens förslag i handlingarna, samt att den ekonomiska
ramen i sista attsatsen ökas till 425 mkr, där 25 mkr avsätts till den estetiska
utformningen av simhallen.
Elving Andersson (C) och Rolf Carlson (SD): att badhusets placering ska vara
Riversideängen.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på Carin Ramneskärs (M) m.fl. återremissyrkande
mot avgörande idag och finner kommunfullmäktige besluta avgöra ärendet idag.
Justerandes signatur
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Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt
handlingarna där inga säryrkanden finns och finner kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna om
placering på Windingsborg mot Carin Ramneskärs (M) m.fl yrkande om placering på
Riversideängen och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i
handlingarna. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Nej-röst bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat

Med 36 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna och 21 nejröster för bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande, 4 avstår, beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Ja
Nej
Ralph Steen (L)
Björn Skår (M)
Roger Johansson (L)
Carin Ramneskär (M)
Monica Bang Lindberg (L)
Mikael Staxäng (M)
Maria Johansson (L)
Zeidi Ström (M)
Sonny Persson (S)
Ingela Ruthner (M)
Lina Larsson (S)
Johanna Ramneskär (M)
Per-Erik Holmberg (S)
Gösta Dahlberg (M)
Birgitta Pelli (S)
Sture Svennberg (M)
Philip Magnusson (S)
Niklas Moe (M)
Louise Åsenfors (S)
Stig Olsson (C)
Tobias Andreasson (S)
Elving Andersson (C)
Maria Berglund (S)
Magnus Jacobsson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)
David Sahlsten (KD)
Ingemar Samuelsson (S)
Martin Hellström (KD)
Paula Berger (S)
Christina Nilsson (KD)
Stefan Skoglund (S)
Rolf Carlson (SD)
Cecilia Sandberg (S)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Mattias Forseng (SD)
Annelie Högberg (S)
Bo Antonsson (SD)
Alf Gillberg (S)
Thommy Carlin (SD)
Ann-Catrin Wikblad (S)
Andreas Svensson (SD)
Petra Ekerum (S)
Tommy Strandh (S)
Lisbeth Estrada Pérez (S)
Susanne Börjesson (S)
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Ja forts
Evy Gahnström (V)
Ewa Espling (V)
Erdin Pirque (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Wallsby (V)
Majvor Abdon (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Andreas Thorn (UP)

Avstår
AnnaTora Huss (MP)
Gunilla Magnusson (MP)
Ole Borch (MP)
Jarmo Uusitalo (MP)

Propositionsordning forts.

Ordförande ställer sist proposition på sista attsatsen enligt kommunstyrelses förslag i
handlingarna mot Ann-Charlott Gustafssons (UP) och Christer Hasslebäcks (UP)
yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i
handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens utredning,
att badhusets placering ska vara Windingsborg,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan i enlighet
med beslutad placering, samt
att återremittera lokalprogrammet till kultur och fritidsnämnden för anpassning till
flerårsplanens ram om maximalt 400 mkr för investeringen.

Reservation

Ledamöterna från (M)-gruppen, (C)-gruppen, (KD)-gruppen, (SD)-gruppen och (UP)gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
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forts. § 76
Protokollsanteckning

Ledamöterna från (MP)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att
Miljöpartiet avstår från att delta i ärendet eftersom vi förordrar en annan placering vid
Rimnershallen tillsammans med övriga idrottsanläggningar.
Ledamöterna från (M)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att
Moderaternas ställningstagande är att området kring Widingsborg/Walkesborg är
betydligt mer lämpad för bostadsbyggande än som en del av lokalförsörjningen,
bostadsbyggande innebär en långsiktig och hållbar utveckling av centrum.
Vi ser ett långsiktigt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. En plats med
närhet (gångavstånd) till alla utbud som staden erbjuder. Mellan 250-300 bostäder
innebär mellan 500 - 1.000 nya innevånare centralt som efterfrågar service, går på
caféer besöker restaurang, bio och möts på stadens grönytor. Arbetspendlingen har
också, redan i dag, ett stort utbud av pendlingsmöjligheter vilket innebär ökade
möjligheter att få in nya skattebetalare till vår stad. Målen för en ökning av
kollektivtrafiken är en fördubbling fram till 2030, här ser vi en möjlighet att medverka
till detta pendlingsmål - och ett grönare samhälle.
Som bostadsändamål är marken värderad till cirka 60 miljoner (motsvarar
investeringen av två medelstora förskolor- kontant betalda) utifrån de kända
ekonomiska prognoserna så kommer vi att se ett behov av att tillskjuta medel i vård,
skola och omsorg. Förskolor behövs givetvis också och 60 miljoner kan användas på ett
klokare sätt. Att avstå från denna möjlighet, till bostadsbyggnation, visar på ett oklokt,
tanklöst och oseriöst agerande - de största förlorarna är vi
medborgare/kommuninnevånare.
Moderaterna vill peka på det ansvarslösa i att använda användbar mark för bostäder
till lokaler - när detta kan tillgodoses på annat sätt.
De tillväxtmål som finns i ett framtida "Storgöteborg" pekar på en befolkningsökning på
ca 300.000 innevånare på cirka 15 år (det är 3 gånger Borås) så torde prognoserna för
en befolkningsökning visa åt ett tydligt håll även för Uddevallas del. Utöver det
nettoöverskott som vi har i dag kommer sannolikt befolkningsutvecklingen i
Storgöteborg att påverka Uddevalla som kommun. Redan i dag ser vi bostadsbrist,
varför vi har ett ansvar att tillgodose en efterfrågan på bostäder - med detta menas inte
baracklösningar.
Argument som att "badhuset lyfter Centrum" anser vi sakna relevans, Det har funnits
badhus i nämnda område i cirka 40 år och ändå har centrum avlövats. Vår
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grundinställning är att det är människorna som vill ha service, går o fikar, handlar,
som lyfter centrum.
Bl.a. av ovan nämnda skäl vill Moderaterna i Uddevalla se bostäder på Widingsborg
och badhus lokaliserat t.ex på Riversideområdet.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2016-04-18
Alf Gillberg, Ewa Espling, Carin Ramneskär
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2016-04-19
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
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Dnr KS 2019/00726

Förslag till revidering av ägardirektiv för Regionteater Väst AB
Sammanfattning

Regionteater Väst AB ägs av Västra Götalandsregionen (ägarandel 91 procent) och av
Uddevalla kommun (9 procent).
Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige, har inkommit med förslag om ändring av
ägardirektiv för Regionteater Väst AB.
Ändringarna består av ett tillägg och en justering (markerade med gul överstrykning i
beslutsunderlaget):
Följande tillägg är gjort under avsnitt j)
Bolaget ska tillse att samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen
sammanträden ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Detta gäller dock endast
om det kan ske utan hinder av författningsreglerad sekretess eller gällande
personuppgiftslagstiftning.
Följande justering är gjord under avsnitt l):
Bolaget ska så långt det är möjligt delta i upphandlingar som genomförs av
regionstyrelsen och använda av regionstyrelsen upphandlade avtal.
Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman. Kommunledningskontoret har, efter
samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, inga synpunkter på förändringen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-07.
Regionfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 139.
Tjänsteutlåtande, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2019-05-23.
Förslag till ägardirektiv för regionteater Väst AB.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Regionteater Väst AB enligt Västra Götalandsregionens
förslag.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-03

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Förslag till revidering av ägardirektiv för Regionteater Väst AB
Sammanfattning

Regionteater Väst AB ägs av Västra Götalandsregionen (ägarandel 91 procent) och av
Uddevalla kommun (9 procent).
Västra Götalandsregionen, regionfullmäktige, har inkommit med förslag om ändring av
ägardirektiv för Regionteater Väst AB.
Ändringarna består av ett tillägg och en justering (markerade med gul överstrykning i
beslutsunderlaget):
Följande tillägg är gjort under avsnitt j)
Bolaget ska tillse att samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen
sammanträden ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Detta gäller dock endast
om det kan ske utan hinder av författningsreglerad sekretess eller gällande
personuppgiftslagstiftning.
Följande justering är gjord under avsnitt l):
Bolaget ska så långt det är möjligt delta i upphandlingar som genomförs av
regionstyrelsen och använda av regionstyrelsen upphandlade avtal.
Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman. Kommunledningskontoret har, efter
samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, inga synpunkter på förändringen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-07.
Regionfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 139.
Tjänsteutlåtande, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2019-05-23.
Förslag till ägardirektiv för regionteater Väst AB.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Regionteater Väst AB enligt Västra Götalandsregionens
förslag.
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Kommunledningskontoret

2019-10-03

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Västra Götalandsregionen

Markus Hurtig
Utredare
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Diarienummer RS 2016–05303
Regionstyrelsens förslag 2016-09-28
Beslut antaget på extra bolagstämma den
2017-02-01

Västra Götalandsregionen
Antaget av Regionfullmäktige den 201610-10-11, § 168

Ägardirektiv för Regionteater Väst AB

Ägardirektiv för Regionteater Väst AB
Regionteater Väst AB ägs till 91 procent av Västra Götalandsregionen och till 9 procent av
Uddevalla kommun. Bolaget har till föremål att bedriva teater- och dansverksamhet och
därmed förenlig verksamhet.
Dokumentet består av tredelar. Först en allmän översiktlig beskrivning regionens styrsystem och
därefter en generell del (A-delen) som innehåller bestämmelser som gäller för samtliga
bolagsstyrelser och en specifik del (B-delen) som beskriver bolagsspecifika direktiv.

Allmänt
Västra Götalandsregionens styrmodell
Västra Götalandsregionens verksamhet styrs av nämnder och styrelser. Ansvaret fördelas enligt
de reglementen och ägardirektiv som regionfullmäktige fastställt.
Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra
Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut
samt enligt lag och andra författningar.
Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens utförare både förvaltningar och
bolag. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett
helhetsperspektiv och för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden
och miljönämnden är systemägare inom sina respektive ansvarsområden. Systemägarskapet
innebär bland annat att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt
strategier för den regionfinansierade verksamheten inom respektive ansvarsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionutvecklingsnämnden,
kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden är beställare respektive uppdragsgivare.
Det innebär att man genom uppdrag, överenskommelser och avtal finansierar och anger
inriktningen för regionfinansierad verksamhet inom respektive ansvarsområde samt följer upp och
utvärderar dessa. Arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige,
regionstyrelsen och, inom hälso- och sjukvården, även hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Regionfullmäktige utser bolags- och förvaltningsstyrelser för drift, förvaltning och utveckling av
verksamheten inom angivna ansvarsområden. Styrelsernas arbete sker enligt de mål och
anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen samt utifrån uppdrag som ges av
beställarnämnderna.
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Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se

Styrelsen har det antal ledamöter och ersättare som ägarnas fullmäktige beslutat.

A Generella bestämmelser för regionens majoritetsägda bolag
a) Ägarens ansvar
Aktiebolaget är en egen juridisk person. Ägaren - ytterst fullmäktige - behöver därför agera i andra
former mot bolaget än hur man agerar mot förvaltningsorganisationen. Bolagets styrelse och VD är
personligt ansvariga vid fullgörandet av sina uppdrag.
I kommunallagen fastställs de legala kraven på regionen och kommunen som ägare. Beträffande
helägda bolag gäller att fullmäktige ska:
• fastställa ändamålet med verksamheten
• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
• utse styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor
• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten, som är av principiell natur eller annars av större vikt, fattas
• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till
privata utförare

För delägda bolag ska fullmäktige enligt kommunallagen se till att bolaget blir bundet av de
villkor som gäller för helägda bolag i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt.
Ägarna har enligt aktiebolagslagen att bestämma bolagsordningens innehåll, behandla
årsredovisningen vid årsstämman samt ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD.
I kommunala bolag där regionen och kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande gäller
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten för anställda och uppdragstagare. Styrelse och VD i
bolaget omfattas inte av meddelarfriheten.
Med rättsligt bestämmande inflytande avses att regionen och kommunen genom aktieinnehav eller
på annat sätt förfogar över mer än hälften av rösterna på bolagsstämman eller utser majoriteten av
styrelseledamöterna i bolaget.
b) Former för ägarstyrning
Bolagsordning och ägardirektiv antas av fullmäktige i Västra Götalandsregionen och Uddevalla
kommun och bildar utgångspunkt för ägarstyrningen av bolaget.
Ägaren har såväl en operativ som strategisk roll. Till den operativa rollen hör den löpande dialogen
mellan bolaget och ägarna och de förväntningar på bolaget som uttrycks i bolagsordning,
ägardirektiv och policybeslut. Av denna kravställande roll följer behovet av uppföljning i form av
skriftliga rapporter och särskilda uppföljningsmöten. Majoritetsägaren har ett ansvar att bidra med
råd utifrån kompetens som finns inom regionorganisationen.
Den strategiska ägarrollen avser ansvaret att långsiktigt ge bolaget goda utvecklingsmöjligheter. En
grundläggande ambition är att ge bolagen förutsättningar som sträcker sig över en flerårig
tidsperiod och stor tydlighet i vilka regler som gäller.
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Bolagsstämman är ett forum för formell ägarstyrning, men ska också ses som ett led i dialogen
mellan ägare och bolag.

c) Ägarna tar ställning till ny eller förändrad verksamhet i bolagen.
Bolaget ska bereda fullmäktige i Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun möjlighet att ta
ställning till att beslut tas i bolaget som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Exempel på sådana beslut är:
- ändring av bolagsordning
- förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i annat företag
- ändring av aktiekapital
- fusion av företag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag
- ingående av borgensåtagande
- större, strategiska investeringar
- andra investeringar som innebär ny inriktning för bolaget
- andra åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget
- geografisk omplacering av verksamhet
Analogt har ägarna skyldighet att anmäla till bolaget förestående väsentliga förändringar som
påverkar bolagets verksamhet.
d) Ägaren och bolaget ska upprätthålla en kontinuerlig dialog
Utöver fortlöpande skriftlig information är en regelbunden dialog mellan ägarna och bolaget
nödvändig. Regionstyrelsen ansvarar för att regelbundna träffar med bolagsledning/styrelse
genomförs. Därutöver sker på tjänstemannasidan gemensamma genomgångar samt controlling med
bolagets verkställande ledning.
e) Styrelsens ansvar
Bolagets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten.
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning
samverka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och styrande dokument.
Styrelsen ansvarar för att dess ledningssystem och organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till fullmäktiges mål och styrmodell samt lagar och andra författningar.
Styrelsen ska följa upp sin verksamhet kontinuerligt och säkerställa att den får tillräcklig
information för att kunna ta sitt ansvar för verksamheten. Styrelsen ska rapportera till
regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar.
Styrelsen ska fullgöra rapporteringsskyldighet enligt adekvat speciallag.
Styrelsen ska fastställa och följa upp årlig plan för intern styrning och kontroll.
Styrelsen ska samråda med övriga utförarstyrelser samt med regionstyrelsen för att utveckla,
upprätthålla och samordna verksamhet i egen regi.

Styrelsen ska anta en VD-instruktion samt en instruktion för hur information om
bolagets ekonomiska ställning och utveckling ska rapporteras till styrelsen.
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsearbetet.
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f) Revision
För revision av bolaget utses auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer vars uppdrag beskrivs i
aktiebolagslagen. Dessa lämnar revisionsberättelse till årsstämman med förslag till beslut i
ansvarsfrihetsfrågan.
De auktoriserade revisorerna upphandlas av Västra Götalandsregionens revisorskollegium, som
lämnar förslag på vem som ska utses.
Lekmannarevisorer och suppleanter utses bland de som valts till revisorskollegiet. Uppgiften är att
bedöma om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Lekmannarevisorerna redogör för sin granskning i en granskningsrapport,
som läggs fram på årsstämman.
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport uttala sig om bolaget bedrivits på
ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som anges i bolagsordningen och i ägardirektiv samt de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom sin granskning finner att bolaget brister i de avseenden som tas upp
i föregående stycke ska lekmannarevisorerna snarast uppmärksamma ägaren på detta.
Lekmanna- och auktoriserad revisor har ett gemensamt uppdrag i att bedöma om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Kostnaden för auktoriserade- och arvode till lekmannarevisorer åligger bolaget. Kostnaden för
biträde åt lekmannarevisorer finansieras av revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen.
g) Regionfullmäktiges budgetbeslut och övriga styrande dokument
Bolaget ska utan ytterligare ägardirektiv följa den inriktning och genomföra de mål och uppdrag
som framgår av regionfullmäktiges beslut om budget, flerårsplaner och övriga styrande dokument.
Västra Götalandsregionens bolag ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och
företag i hela regionen samt bidra till att klimatutsläpp från fossilbränsle ska minska.
h) Principer för verksamhets- och ekonomistyrning
Bolaget omfattas av Västra Götalandsregionens principer för verksamhets- och ekonomistyrning.
Bolaget omfattas därmed av Västra Götalandsregionens koncernkontosystem och av dess
likviditetsplanering. Bolaget ska följa regionens finansiella riktlinje och motsvarande
styrdokument.
Bolagets möjlighet att disponera obeskattade reserver följer samma regelverk som när övriga
verksamheter inom regionen. Ansökan om disposition av obeskattad reserver sker till
regionstyrelsen.
I bolagets detaljbudget ska tydligt framgå hur bolaget beaktat regionfullmäktiges beslut om budget,
flerårsplan och mål.
i) Former för rapportering och uppföljning
Bolaget ska lämna budget och verksamhetsplan samt månads- och delårsrapport i enlighet med
regionstyrelsens rutiner. Samma information som lämnas till Västra Götalandsregionen ska också
lämnas till Uddevalla kommun.
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Bolagets årsredovisning ska tillsammans med revisionsberättelserna inrapporteras till Västra
Götalandsregionen och Uddevalla kommun i enlighet med regionens rutiner. Det ska ske innan
årsredovisningen behandlas av årsstämman.
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats visavi de mål som angivits i bolagsordning och
övriga ägardirektiv inkl. regionfullmäktiges budget samt av uppdragsgivaren. Uttalandet ska vara
så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för
regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt och beslut.
Bolaget ska tillse att samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen sammanträden
ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Detta gäller dock endast om det kan ske utan hinder av
författningsreglerad sekretess eller gällande personuppgiftslagstiftning.
j) Investeringar
Innan beslut om större strategiska investeringar eller investeringar som innebär ny inriktning för
bolaget ska ägarna beredas tillfälle att ta ställning (se även punkt c ovan).
Löpande investeringar under året finansieras genom egna medel eller på annat sätt som fullmäktige
beslutar.
Bolaget ska även samråda med berörd beställare/uppdragsgivare om investeringar som
påverkar verksamhetens inriktning och omfattning samt om finansiering av de ökade
driftkostnaderna till följd av investeringarna.
k) Personalfrågor
Bolaget ska följa de personalpolicyer som gäller i Västra Götalandsregionen. Bolagen tecknar
kollektivavtal avseende löne- och anställningsvillkor, trygghetsförsäkringar och pensionsvillkor
med respektive facklig organisation. Syftet är att verksamheten ska skapa samspel med branschen i
övrigt och fungera effektivt.
En arbetstagare i Västra Götalandsregionen eller Uddevalla kommun som vid
verksamhetsövergång enligt 6 b § lagen om anställningsskydd övergår till Regionteater Väst, kan
enligt lag tillgodoräkna sig all anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren. Detta gäller i olika
sammanhang där anställningstiden har betydelse.
Bolagets styrelse ska samråda med regiondirektören och kommundirektören i frågor som rör
VDskapet i bolaget såsom anställnings- respektive avvecklingsprocessen. Vid bestämmande av
anställningsvillkor eller lönerevision för VD ska samråd ske med regiondirektören.
l) Effektivt nyttjande av resurser
Bolaget ska så långt det är möjligt nyttja det gemensamma utbud av tjänster (fastighets-, service-,
IS/IT-, inköps- och företagshälsovårdstjänster) som tillhandahålls internt av regionens styrelser och
nämnder.
Bolagets behov av sådana tjänster ska påverka utbudet enligt samma villkor och regler som
förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. Bolaget ska ansluta sig till och nyttja av Västra
Götalandsregionen upphandlade försäkringar.
Bolaget ska också nyttja den rådgivning utifrån kompetens som finns inom regionorganisationen.
Bolaget ska så långt det är möjligt delta i upphandlingar som genomförs av regionstyrelsen och
använda av regionstyrelsen upphandlade avtal.
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m) Varumärken och grafisk profil
Bolaget ska aktivt medverka i det koncerngemensamma arbetet med Västra Götalandsregionens
varumärken.

Bolagets grafiska profil ska följa Västra Götalandsregionens koncerngemensamma grafiska profil
beslutad av regionfullmäktige med de tillämpningar och undantag som beslutas i särskild ordning.
n) Representation
Bolaget ska årligen fastställa regler för representation, som ska följa Västra Götalandsregionens
”Policy för representation, gåvor och minnesgåvor”.

B Bolagsspecifikt direktiv
Regionteater Väst ska bedriva teater- och dansverksamhet för en bred publik av barn
och unga med hög konstnärlig kvalitet.
Bolaget ska utifrån scenerna i Uddevalla och Borås samt genom turnéverksamhet och
ett normkritiskt arbetssätt nå och angå barn och unga i Västra Götaland oavsett ålder,
kön och/eller social bakgrund.
Bolaget ska ge nationell lyskraft till Västra Götaland och vara ett kunskaps- och
resurscentrum för kommuner och fria kulturaktörer.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med uppdrag från kulturnämnden i
Västra Götalandsregionen och kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla kommun.

1 (3)

Tjänsteutlåtande
Datum 2019-05-23
Diarienummer RS 2019-01315

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Bengt Säterskog
Telefon: 0705-573707
E-post: bengt.saterskog@vgregion.se

Till regionstyrelsen

Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens
majoritetsägda bolag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
1. Regionfullmäktige fastställer föreslagna ägardirektiv för Västtrafik AB,
Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB,
Turistrådet Västsverige AB och Regionteater Väst AB.
2. Regionfullmäktige uppdrar till berörda bolag att på bolagsstämma låta
fastställa respektive ägardirektiv.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av ägardirektiven till de majoritetsägda bolagen är genomförd i
samband med och inför den nya mandatperioden.
Ägardirektiv

Under 2016 genomfördes en omfattande översyn av regiongemensamma styrande
dokument. Då gjordes även en omfattande granskning och översyn av
bolagsordningar och ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Översynen ledde
bland annat till att den tidigare bolagspolicyn upphävdes och att ägardirektiven
kompletterades med en beskrivning av regionens styrmodell, som också inleder
reglementena för nämnder och styrelser.
Bolagen ”En del av Västra Götalandsregionen”

Västra Götalandsregionen utvecklas kontinuerligt mot en samlad och alltmer
enhetlig koncern där delarna tydligt medverkar till helheten. Bolagen medverkar
på många sätt till uppfyllelse av regionfullmäktiges mål. I det
effektiviseringsarbete som kontinuerligt pågår är möjligheterna att ta tillvara
volymfördelar och samordningsmöjligheter en ledstjärna.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Västra Götalandsregionen har fem helägda bolag - Västtrafik AB, Göteborgs
Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB och Turistrådet
Västsverige AB, samt ett majoritetsägt (91%) bolag Regionteater Väst AB.
Uddevalla kommun äger resterande 9 % av aktierna i Regionteater Väst AB.
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se

Datum 2019-05-23
Diarienummer RS 2019-01315
Varje ägardirektiv innehåller dels en allmän del om regionens styrmiljö, dels en
generell del där texten är identisk i samtliga direktiv till helägda bolag och i
grunden samma, men något anpassat för det majoritetsägda bolaget och dels en
del som är ägarens specifika direktiv till respektive bolag.
Förslaget till nya ägardirektiv för regionens hel- och majoritetsägda bolag
innehåller få ändringar i jämförelse med de nu gällande.
Följande tillägg är gjort:
Bolaget ska tillse att samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen
sammanträden ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Detta gäller dock
endast om det kan ske utan hinder av författningsreglerad sekretess eller gällande
personuppgiftslagstiftning.
Följande justering är gjord:
Bolaget ska så långt det är möjligt delta i upphandlingar som genomförs av
regionstyrelsen och använda av regionstyrelsen upphandlade avtal.

Beredning
Förslaget har tagits fram inom Koncernkontoret. Samtliga bolag och berörda beställarnämnder har getts tillfälle att lämna synpunkter. Följande synpunkter har
inkommit.
GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB menar att skrivningen i del
A punkt h ”Principer för verksamhets- och ekonomistyrning” som gäller
obeskattade reserver bör ändras. Förslagets skrivning är: ”Bolagets möjlighet att
disponera obeskattade reserver följer samma regelverk som när övriga
verksamheter inom regionen. Ansökan om disposition av obeskattade reserver
sker till regionstyrelsen”. De båda bolagen anför att det bör ankomma på bolagets
styrelse att besluta om disposition av obeskattade reserver.
Turistrådet Västsverige AB invänder mot förslaget: ”Bolaget ska tillse att
samtliga dagordningar, protokoll och handlingar till styrelsen sammanträden ska
finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Detta gäller dock endast om det kan ske
utan hinder av författningsreglerad sekretess eller gällande
personuppgiftslagstiftning.” Turistrådet menar att den nya formuleringen riskerar
att bidra till missbruk av offentlighetsprincipen. Då alla offentliga handlingar
redan idag lämnas ut enligt de lagstadgade kraven, skulle man inte uppnå någon
förbättring genom att tillgängliggöra dem via bolagets hemsida.
Avstämning kring de föreslagna ändringarna i ägardirektivet till Regionteater
Väst AB har stämts av med tjänstemän i Uddevalla kommun.
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Datum 2019-05-23
Diarienummer RS 2019-01315
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De nya ägardirektiven ska fastställas av bolagstämmorna. Detta ska ske omgående
efter att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Därefter är ägardirektiven
styrande för bolagen.

Samverkan
Information har lämnats till de fackliga organisationerna i regionstyrelsens MBLgrupp 2019-05-27.
Koncernkontoret
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Bilaga

Förslag till ägardirektiv för:







Västtrafik AB,
Göteborgs Operan AB,
Göteborgs Symfoniker AB,
Film i Väst AB,
Turistrådet Västsverige AB,
Regionteater Väst AB

Besluten skickas till










Berörda bolagsstyrelser
Berörda beställarnämnder
Monica Almén, koncernkontoret
Lars Hillerström, koncernkontoret
Beng Säterskog, koncernkontoret
Joakim Björck, koncernkontoret
Johan Flarup, koncernkontoret
Åsa Fors, koncernkontoret

Johan Flarup
Avdelningschef
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Protokoll från regionfullmäktige, 2019-06-10

§ 139
Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda
bolag
Diarienummer RS 2019-01315
Beslut

1. Regionfullmäktige fastställer föreslagna ägardirektiv för Västtrafik AB,
Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB,
Turistrådet Västsverige AB och Regionteater Väst AB.
2. Regionfullmäktige uppdrar till berörda bolag att på bolagsstämma låta
fastställa respektive ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet

En översyn av ägardirektiven till de majoritetsägda bolagen är genomförd i
samband med och inför den nya mandatperioden.
Ägardirektiv
Under 2016 genomfördes en omfattande översyn av regiongemensamma styrande
dokument. Då gjordes även en omfattande granskning och översyn av
bolagsordningar och ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Översynen ledde
bland annat till att den tidigare bolagspolicyn upphävdes och att ägardirektiven
kompletterades med en beskrivning av regionens styrmodell, som också inleder
reglementena för nämnder och styrelser.
Bolagen ”En del av Västra Götalandsregionen”
Västra Götalandsregionen utvecklas kontinuerligt mot en samlad och alltmer
enhetlig koncern där delarna tydligt medverkar till helheten. Bolagen medverkar
på många sätt till uppfyllelse av regionfullmäktiges mål. I det
effektiviseringsarbete som kontinuerligt pågår är möjligheterna att ta tillvara
volymfördelar och samordningsmöjligheter en ledstjärna.
Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2019 § 144.
Samtliga bolag och berörda beställarnämnder har getts tillfälle att lämna
synpunkter.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag från regionstyrelsen daterat 2019-06-04 §



Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23



Förslag till ägardirektiv för:
• Västtrafik AB
• Göteborgs Operan AB

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från regionfullmäktige, 2019-06-10
• Göteborgs Symfoniker AB
• Film i Väst AB
• Turistrådet Västsverige AB
• Regionteater Väst AB
Skickas till










Berörda bolagsstyrelser
Berörda beställarnämnder
Monica Almén, koncernkontoret
Lars Hillerström, koncernkontoret
Beng Säterskog, koncernkontoret
Joakim Björck, koncernkontoret
Johan Flarup, koncernkontoret
Åsa Fors, koncernkontoret

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 246

Dnr KS 2019/00683

Revidering av reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning

Överförmyndaren har beslutat att föreslå kommunfullmäktige vissa revideringar i sitt
reglemente. Revideringarna görs för att skapa en större tydlighet gällande vad som ingår
i överförmyndarens ansvars-och verksamhetsområden. Överförmyndarens reglemente
utgör en del av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förändringarna och föreslår
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med överförmyndarens förslag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Överförmyndarens beslut, 2019-09-30
Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren
Nu gällande reglemente för överförmyndaren
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnittet reglemente för överförmyndaren enligt upprättat förslag.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-10-10

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Revidering av reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning

Överförmyndaren har beslutat att föreslå kommunfullmäktige vissa revideringar i sitt
reglemente. Revideringarna görs för att skapa en större tydlighet gällande vad som ingår
i överförmyndarens ansvars-och verksamhetsområden. Överförmyndarens reglemente
utgör en del av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunledningskontoret har inget att erinra över förändringarna och föreslår
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med överförmyndarens förslag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Överförmyndarens beslut, 2019-09-30
Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren
Nu gällande reglemente för överförmyndaren
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnittet reglemente för överförmyndaren enligt upprättat förslag.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Överförmyndaren
Författningssamlingen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00683

Beslut
Överförmyndaren
2019-09-30

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Revidering av reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning

Ett förslag har tagits fram till reviderat reglemente för överförmyndaren.
Nuvarande reglemente innehåller detaljerade lagbestämmelser. För att skapa enhetlighet
med kommunens övriga reglementen samt öka tydligheten om vad som ingår i
överförmyndarens ansvars- och verksamhetsområde föreslås justering av nuvarande
reglemente i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag

Överförmyndarens beslut 2019-09-30
Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren.
Nu gällande reglemente för överförmyndaren.
Beslut

Överförmyndaren föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnittet reglemente för överförmyndaren enligt upprättat förslag.

Lise-Lotte Bengtsson
Överförmyndare

Expediera till
Överförmyndaren
Författningssamlingen
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Dnr KS

2019/00683
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Reglemente för Överförmyndaren
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Utöver det som foreskrivs i
kommunallagen samt i Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun
(tillämpliga bestämmelser som rör nämnderna) gäller foljande bestämmelser.

Överförmyndaren 1Öf; nar att förverkliga kommunens vision och verka för
samverkan och helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. ÖF arbetar
kontinuerligt med ständiga förbättringar och utveckling av den egna
verksamheten.
Organisation
Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en
ersättare. Ersättaren för överförmyndaren skall tjänstgöra som överförmyndare vid
ordinarie överförmyndares frånvaro.
Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige ftjr en period om frra år
räknat från och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till
kommunfullmäktige. Valda personer ska genast anmälas till länsstyrelsen.

Överförmyndarens verksamhetsområde
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och
förvaltarnas verksamhet. Överförmyndaren ska se till att verksamheten bedrivs i
enl i ghet med föräldrabalken, ft)rmynderskapsforordni ngen samt andra forfattnin gar
och föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.
Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig ftir de personuppgifter som hanteras
inom verksamheten.

Förvaltnin gsorganisation
Överftirmyndaren bitrads av kommunledningskontorets ftlrvaltningsfunktion
S

amverkande överförmyndare.

fJ *r r1 #{{t*r,Åp(f

UaFS

Blad 21

Reglemente för Överförmyndaren
Utöver det som filreskrivs i kommunallagen samt i Riktlinjer for styrning och ledning
i Uddevalla kommun gäller foljande bestämmelser.

Överförmyndaren (ÖD trar att förverkliga kommunens vision och verka för
samverkan och helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. ÖF arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och utveckling av den egna verksamheten.
Organisation
ÖF består av en ensam överörmSmdare samt vid ftirhinder for denne en ersättare.

ÖF: s verksamhetsområde

$ I Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen
I varje kommun ska kommunfullmäktige välja överformyndare eller nämnd, som
bl.a. har tillsynsansvar for att ställforeträdarna utfor sina uppdrag.
Överfiirmyndaren ska utöva tillsyn över fiirmyndarnas, de gode männens och
fiirvaltamas verksamhet. Överftirmyndarens tillsynsansvar omfattar en skyldighet att
kon- trollera att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning används for
huvudmannens nytta.

I ftiräldrabalken och fiirmynderskapsfiirordningen ställs krav på dokumentation i
överformyndamas verksamhet. En central del av dokumentationen är
ställfiireträdarnas fortlöpande redovisning av deras ekonomiska fiirvaltning av
huvudmännens egendom. Denna dokumentation är en viktig grund for både
överfi)rmyndarens och länsstyrels ens tillsyn.
Förordnade ställforeträdare ska inom två månader efter fiirordnandet lämna enförtecloing över den egendom som ska ftlrvaltas. De uppgifter som iir nödviindiga fiir
att överörmyndaren ska kunna utöva sin tillsyn ska ingå i ftirteckningen. Före den 1
mars varje år ska ställfiireträdare också i en årsrtilcning trll överformyndaren redovisa
egendomsft)rvaltningen under det öregående året. Samma skyldighet gäller for de
fiiräldrar som ska lämna en årsräkning till överformyndaren. Inom en månad efter det
att ett uppdrag har upphört ska en stäIlöreträdare också lämna en slutrrilcning till
överftirmyndaren om den egendom som ställforeträdaren har fiirvaltat. Uppgifter om
bl.a. tillgångar och skulder ska alltid ingå i såvälen forteckning som en årsräkning
och en sluträkning. Ställforeträdarna ska på heder och saryvete avge förteckningar,
årsräkningar och sluträkningar. Ställörctrddama är skyldiga attlämna de uppgifter
som överörmyndaren behöver for sin tillsyn. Överlormyndaren får forelägga om vite
for att få en ställfilreträdare att fullgöra denna skyldighet. Överformyndaren kan
entlediga en god man eller forvaltare som har utfort sitt uppdrag på ett felaktigt sätt
eller som har visat sig vara olämplig for sitt uppdrag.
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Huvudmannens tillgångar skall placeras så att det finns tillräcklig trygghet for
tillgångarnas bestånd och for en skälig avkastning. Pengar som har satts in på
spärrade konton får endast tas ut efter samtycke från överformyndaren.
ÖverörmSmdaren ska ft)ra register över vissa fiiräldraforvaltningar samt olika slag av
ställforeträdarskap. I detta register ska varje fdrmynderskap, godmanskap och
forvaltarskap redovisas for sig. Överfdrmyndaren ska också samla samtliga
handlingar som hör till ett ställftreträdarskap till en akt. Det gäller förteckningar över
egendom, års och slutriikningar, redogörelser och andra uppgifter. Handlingama ska
vara ordnade i tidsfoljd eller på annat lämpligt sätt.
$ 2 Delegering

ÖF har möjlighet att delegera

till

tjänstemän de ärenden som lagen anger.

Överlåten beslutanderättfär inte ske i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller
i övrigt av större vikt.

s3
Öp bitrads av administrativa avdelningen på kommunledningskontoret.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 247

Dnr KS 2019/00741

Digital agenda för Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ett övergripande styrdokument för
digitalisering i Uddevalla kommun. I strategisk plan 2019-2022 nämns digitalisering
inom alla kommunala verksamheter som en viktig faktor för effektiv resursanvändning.
Den Digitala agendan tydliggör syfte och mål med digitaliseringen, där den
övergripande målsättningen beskrivs som ”att genom en modern e-förvaltning förenkla
vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart sätt. ”
Agendan ska ge vägledning till kommunens verksamheter i arbetet med att ta vara på
digitaliseringens möjligheter.
Målen ska nås bl.a. genom att öka och förbättra kontaktytorna mellan kommunen och
det omgivande samhället, skapa större öppenhet och ökad digital kompetens samt att
informationshanteringen ska vara säker och förtroendeingivande. Agendan beskriver
också förhållningssätt för arbetet.
Till agendan ska kopplas en treårig handlingsplan som redovisar ett antal
kommungemensamma aktiviteter. Handlingsplanen ska ange ansvar, tidsplan, kostnader
och effektmål för de olika aktiviteterna. Handlingsplanen revideras årligen efter beslut i
kommunens centrala IT-råd, vilket utgörs av kommundirektörens ledningsgrupp.
Digitalisering finansieras inom ramen för respektive nämnds ordinarie budget. Större
kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhetsspecifika initiativ
hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen. Kommunfullmäktige
beslutar därefter årligen om ambitionsnivån för digitalisering i enlighet med den digitala
agendan och fastställer ramen för eventuella särskilda satsningar.
Kommunstyrelsen ansvarar för att den digitala agendan revideras en gång per
mandatperiod eller oftare vid behov.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Digital Agenda, Uddevalla kommun.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Digital agenda enligt upprättat förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 247
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-08

Handläggare

IT-strateg Thore Andersson
Telefon 0522-69 60 86
thore.andersson@uddevalla.se

Digital agenda för Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ett övergripande styrdokument för
digitalisering i Uddevalla kommun. I strategisk plan 2019-2022 nämns digitalisering
inom alla kommunala verksamheter som en viktig faktor för effektiv resursanvändning.
Den Digitala agendan tydliggör syfte och mål med digitaliseringen, där den
övergripande målsättningen beskrivs som ”att genom en modern e-förvaltning förenkla
vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart sätt. ”
Agendan ska ge vägledning till kommunens verksamheter i arbetet med att ta vara på
digitaliseringens möjligheter.
Målen ska nås bl.a. genom att öka och förbättra kontaktytorna mellan kommunen och
det omgivande samhället, skapa större öppenhet och ökad digital kompetens samt att
informationshanteringen ska vara säker och förtroendeingivande. Agendan beskriver
också förhållningssätt för arbetet.
Till agendan ska kopplas en treårig handlingsplan som redovisar ett antal
kommungemensamma aktiviteter. Handlingsplanen ska ange ansvar, tidsplan, kostnader
och effektmål för de olika aktiviteterna. Handlingsplanen revideras årligen efter beslut i
kommunens centrala IT-råd, vilket utgörs av kommundirektörens ledningsgrupp.
Digitalisering finansieras inom ramen för respektive nämnds ordinarie budget. Större
kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhetsspecifika initiativ
hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen. Kommunfullmäktige
beslutar därefter årligen om ambitionsnivån för digitalisering i enlighet med den digitala
agendan och fastställer ramen för eventuella särskilda satsningar.
Kommunstyrelsen ansvarar för att den digitala agendan revideras en gång per
mandatperiod eller oftare vid behov.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Digital Agenda, Uddevalla kommun.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2019/00741

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-10-08

att anta Digital agenda enligt upprättat förslag.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samtliga nämnder

Thore Andersson
IT-strateg

Dnr KS 2019/00741
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BAKGRUND

MÅL MED DIGITALISERINGEN

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle. Den är ett av våra viktigaste verktyg
för att effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Med hjälp av digitaliseringen kan vi stärka demokrati och medborgarinflytande. Digitaliseringen ger oss
möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen innebär,
dvs en förväntad befolkningsutveckling som medför att färre ska försörja fler,
men också medborgarnas förväntningar på en effektiv förvaltning.

Statens övergripande mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst
i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Uddevalla kommun ska i linje med detta ta en ledande position med att ta
tillvara på de möjligheter som digitaliseringen medger. Digitalisering ska vara
en angelägenhet för alla som arbetar i och för Uddevalla kommuns organisation.
Det är vi som ska få det att hända. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara öppna för
nya möjligheter. Vi ska vara en innovativ kommun. Vi ska se digitalisering som
en avgörande resurs för verksamhetsutveckling.

I Uddevalla kommun ser vi stora möjligheter med digitaliseringen men också
utmaningar. I detta dokument beskriver vi hur kommunen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vad som ska hända och hur vi ska gå tillväga. Det gäller
alla områden, exempelvis skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur och
fritid. Allt som en kommunförvaltning gör.

Värdet och livskvalitén för medborgaren ska alltid vara i fokus och vi ska göra
det enklare för de som bor i, verkar i eller besöker Uddevalla kommun. Vi ska
ta bort ineffektiva arbetssätt, organisera och fördela våra resurser så att medborgarnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. För att fortsätta vara en attraktiv
plats att leva i, verka i och uppleva är utveckling med hjälp av digitalisering i
kommunförvaltningen avgörande.

MÅLBILD
Uddevalla kommun har formulerat följande målbild för utvecklingen av IT och
digitalisering inom kommunen: ”Att genom en modern e-förvaltning förenkla
vardagen för medborgare, näringsliv och medarbetare på ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbart sätt.”

SYFTE MED AGENDAN
Den digitala agendan ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå
de övergripande målen i kommunförvaltningens utveckling.

I Uddevalla kommun utgår vi från uppsatta mål och vår gemensamma värdegrund i vårt digitaliseringsarbete. I vår verksamhetsutveckling tar vi vara på
de möjligheter till effektivare arbetssätt, ökad tillgänglighet och service som
digitaliseringen medger.

MÅLBILD

Att genom en modern
e-förvaltning förenkla
vardagen för medborgare,
näringsliv och medarbetare
på ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart sätt
Digital agenda
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VAD? DET HÄR SKA HÄNDA
Kontaktytorna mellan medborgare,
näringsliv, besökare och kommun ska
öka och förbättras

Större öppenhet, ökad samverkan och
digital kompetens ska effektivisera all
förvaltning

• Digitalt först. Det ska vara enkelt att ha kontakt
med kommunförvaltningen - ständigt tillgängliga
digitala tjänster ska vara förstahandsvalet.

• Medborgare och företagare ska bara behöva
lämna en uppgift en gång.

• Ärenden ska kunna lösas med minsta möjliga
ansträngning för användaren och det ska vara lätt
att förstå vad som ska hända och när.
• Vi ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som kompletterar och höjer servicenivån.
• De som berörs av förändringen ska vara delaktiga i utvecklingen.
• Vi ska inom alla verksamheter använda oss av
digitala möjligheter för att matcha förväntningar
och samhället i övrigt.

• Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.
• Vi ska öppna våra data och göra informationen
tillgänglig – både internt och externt.
• Vi ska samarbeta mellan verksamheterna för att
uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter.
• Förtroendevalda och chefer ska vara medvetna
om och ha kompetens för på vilka sätt den egna
verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av
andras digitalisering.
• Medarbetare ska vara aktiva i den digitala
utvecklingen och ha den digitala kompetens som
behövs för att vara delaktiga.
• Alla medarbetare ska ha tillgång till digitala
lösningar samt tillräckliga kunskaper om dessa
för att kunna utföra sitt arbete.

Digital agenda
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En säker informationshantering ska skapa
förtroende för våra digitala tjänster
• Våra tjänster ska utvecklas med hänsyn och
skydd för den personliga integriteten enligt lag
och praxis.
• Vi ska ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av digitala
tjänster.
• Kommunförvaltningens digitala information
ska skyddas mot obehörig användning, förvanskning och förlust.
• Vi ska ta hänsyn till informationens skyddsvärde vid utbyte av data mellan olika aktörer och
verksamheter.
• Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare
ska ha goda kunskaper om hur information får
behandlas utifrån dess skyddsvärde och lagkrav.

HUR? SÅ HÄR SKA VI GÖRA
• Vi ska automatisera allt som är effektivt att
automatisera.
• Vi ska lära genom att göra. Vi ska sätta igång,
utvärdera, följa upp och skala upp de delar som vi
ser fungerar.
• Vi ska ta fram konkreta handlingsplaner i varje
verksamhet med utgångspunkt i den digitala
agendan.
• Vi ska fånga och utveckla goda idéer från medarbetare och genom att omvärldsbevaka.
• Vi ska utgå från målgruppernas behov och inte
hur förvaltningen är organiserad när vi utvecklar
tjänster.
• Vi ska förbättra medarbetarnas kunskap att använda digitala verktyg och tjänster på ett effektiv
och informationssäkert sätt.
• Vi ska i stor utsträckning använda digitala verktyg i fortbildningen.

• Vi ska ha en funktion som har ett övergripande
ansvar och koordinerar det digitala utvecklingsarbetet samtidigt som det är verksamheternas
ansvar att utveckla med hjälp av digitalisering.

ATTITYD OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

• Vi ska samarbeta med relevanta aktörer för att
undvika sårbarhet, bredda kompetensen, nyttja
personalresurser och byta information.

• Vi får lov att göra fel. Vi ska undersöka vad som
hände och lära oss av det.

• Vi ska öppna upp för externa innovatörer.
• Vi ska sätta ett skyddsvärde på vår information
genom att verksamheterna gör en riskvärdering
utifrån interna och externa krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
• Vi ska ställa krav på IT-system och manuell hantering så informationens skyddsvärde värnas och
behålls genom hela kedjan vid vidareanvändning,
förädling och arkivering.
• Vi ska säkerställa öppna gränssnitt och tillgänglighet till information genom krav i upphandlingar och avtal.

• Vi ska stämma av mellan kommunförvaltningens verksamheter och använda oss av de kompetenser som behövs för ett lyckat genomförande,
både vad gäller tekniska lösningar och nya arbetssätt som kan appliceras inom flera områden.
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• Vi ska hela tiden vara nyfikna på hur våra processer kan göras ännu bättre.

• Vi ska aktivt berätta om och dela med oss av
medgångar och motgångar.
• Vi ska fira våra framgångar.

ORGANISATION – STYRNING OCH ANSVAR

FINANSIERING

Digitalisering är både en teknikfråga och en verksamhetsfråga och helt sammanlänkad med verksamheternas utveckling. Ledning och styrning av IT och digitalisering ska interagera med kommunens övriga styrning. En tydlig struktur för
styrning bidrar till att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och istället
skapas förutsättningar för att arbeta strukturerat och innovativt.

Grundtanken är att digitalisering i Uddevalla kommuns förvaltning finansieras
inom ramen för respektive nämnds- eller styrelses ordinarie verksamhet och
budget. Större kommungemensamma insatser och särskilt stöd till verksamhetsspecifika initiativ hanteras och prioriteras inom den sedvanliga budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutar därefter årligen om ambitionsnivån för digitalisering i enlighet med den digitala agendan och fastställer ramen för eventuella
särskilda satsningar.

Kommunfullmäktige fastställer denna digitala agenda.

Verksamheterna ansvarar för att bevaka och ansöka om extern medfinansiering
som kan växla upp och/eller komplettera befintlig budget för digitala satsningar
i linje med den digitala agendan. Kommundirektören hanterar en central effektiviseringsfond som är lämplig för investeringar inom digitalisering.

Kommundirektören fastställer tillhörande handlingsplan efter beredning i det
centrala IT-rådet.
IT-avdelningen säkerställer att den digitala agendan kommuniceras samt ansvarar för de kommungemensamma aktiviteter och åtgärder som krävs. IT-avdelningen leder och samordnar digitaliseringen i nära samarbete med förvaltningarna. IT-avdelningen ansvarar för att den digitala agendan revideras en gång per
mandatperiod eller oftare vid behov.

HANDLINGSPLAN

Förvaltningar bidrar till kommunens utveckling mot en modern e-förvaltning
genom att avsätta resurser i form av personal i utvecklingsprocessen för de av
centralt IT-råd beslutade prioriteringarna. Förvaltningarnas IT-råd är beslutsfattande organ för förvaltningsspecifika IT-investeringar som ligger i linje med den
övergripande digitala agendan. Förvaltningarna ansvarar även för att anpassa
och kompetensutveckla den egna organisationen till nya förutsättningar.

Denna digitala agenda uttrycker ambitionen inom digitaliseringen i Uddevalla
kommun. Till agendan ska finnas kopplat en treårig handlingsplan som redovisar
ett antal kommungemensamma aktiviteter. Handlingsplanen ska ange ansvar,
tidsplan, kostnader och effektmål för de olika aktiviteterna. Handlingsplanen
revideras årligen efter beslut i centralt IT-råd.

Ytterligare roller och ansvar beskrivs under ansvars- och rollfördelning i
IT-organisationen på Inblicken.

Digital agenda

Digitalisering är både en teknikfråga och en verksamhetsfråga
och helt sammanlänkad med
verksamheternas utveckling.

6

STYRDOKUMENT
Den digitala agendan har sin utgångspunkt i de övergripande mål och styrande
dokument som finns för Uddevalla kommun och de strategidokument som beslutas på EU-, nationell- och regional nivå. Nedan finns listat väsentliga styrande principer, regelverk och handlingsplaner som ligger till grund för den digitala
agendan. Dessa avspeglar de övergripande trenderna avseende digitalisering och
vad vi som kommun behöver förhålla oss till.
Uddevalla kommuns vision antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2019
Strategisk plan 2019–2022 antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2019
Kommunfullmäktiges styrkort 2019–2022 antagen av kommunfullmäktige den
13 mars 2019
Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012–2015, Dnr KS/2012:285
Riksdagens beslutade mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12: TU1,
rskr. 2011/12:87)
Statens digitaliseringsstrategi; För ett hållbart digitaliserat Sverige en digitaliseringsstrategi, Diarienummer: N2017/03643/D
SKLs handlingsplan 2017–2025, Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner, ISBN: 978-91-7585-516-5
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting; Vision e-hälsa 2025,
gemensamma utgångspunkter för i digitalisering socialtjänst och hälso- och
sjukvård

Digital agenda
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FÖRKLARINGAR/ORDLISTA
Automatisera
I samband med digitalisering använder man sig av automatisering som ett verktyg för att underlätta repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter.
Digitalisering
Ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation,
numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle. Digitalisering har börjat användas i överförd betydelse om processen att införa ny
informationsteknologi i verksamhet, som ett redskap i verksamhetsutvecklingen.
Digitalt först
En princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och
företag. Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige.
Medborgare
Kommunens invånare. Här inkluderas alla som bor i kommunen. I kontakt med
kommunen kan medborgare benämnas olika t.ex. kund, brukare, anhörig, elev,
förälder eller sökande.

Digital kompetens
Utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan
på ens liv. Digital kompetens innefattar t.ex. kunskaper att söka information,
kommunicera, interagera och producera digitalt, färdigheter att använda digitala
verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen
innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i
utvecklingen.

Personuppgifter
All slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om
namn, adress och personnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan
vara personuppgifter.

E-förvaltning
Är enligt en överenskommelse inom Europeiska kommissionen verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

Digital agenda

Verksamhetsutveckling
Handlar om att bli bättre på det man gör. Att veta vägen för att nå målen och se
till att alla vet hur de ska göra för att följa den. Det berör både organisationen,
systemen och det sätt man arbetar på.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 248

Dnr KS 2019/00704

Avgifter äldreomsorg, justeringar av avgifter inom vård och
omsorg från 2020-01-01
Sammanfattning

Socialnämnden föreslår justeringar av avgifter inom vård och omsorg. Förslaget innebär
justeringar av timtaxa, justering av avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård. Det
föreslås också att hyressättningen för externt köpta boendeplatser ska vara likvärdig med
hyressättningen av de boenden som finns i Uddevalla. Kostnaden för insatsen boendestöd
föreslås tas bort. Alla avgifter räknas upp utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Socialnämnden beräknas kunna öka sina intäkter med 0,5 mkr per år genom åtgärderna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 151.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-27.
Bilaga, konsekvenser av justerade avgifter.
Bilaga, avgifter i andra kommuner.
Yrkanden

Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna justeringar av avgifter inom Vård och omsorg samt att
förändringarna gäller från den 1 januari 2020.
Protokollsanteckning

Ledamöterna från socialdemokraterna noterar följande anteckning till protokollet.
Vi skall inte ha högre avgifter än jämförbara kommuner och i detta förslag finns delar
som sticker ut samt även där vi skulle kunna bli dyrast.
Vi vet idag inte hur andra kommuner planerar att justera sina avgifter så vi får avvakta
fram till kommunfullmäktige då vi vet mer om hur andra kommuner gör.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) och (V) inriktning
hade fått styra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts.§ 248
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-08

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Avgifter äldreomsorg, justeringar av avgifter inom vård och
omsorg från 2020-01-01
Sammanfattning

Socialnämnden föreslår justeringar av avgifter inom vård och omsorg. Förslaget innebär
justeringar av timtaxa, justering av avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård. Det
föreslås också att hyressättningen för externt köpta boendeplatser ska vara likvärdig med
hyressättningen av de boenden som finns i Uddevalla. Kostnaden för insatsen boendestöd
föreslås tas bort. Alla avgifter räknas upp utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Socialnämnden beräknas kunna öka sina intäkter med 0,5 mkr per år genom åtgärderna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 151.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-27.
Bilaga, konsekvenser av justerade avgifter.
Bilaga, avgifter i andra kommuner.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna justeringar av avgifter inom Vård och omsorg samt att
förändringarna gäller från den 1 januari 2020.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden
Författningssamlingen

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00704

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

§ 151

Dnr SN 2019/00187

Avgifter äldreomsorg
Sammanfattning

Förvaltningen lägger fram förslag på justering av avgifter inom vård och omsorg
(socialtjänstlagen, SoL). En del avgifter föreslås tas bort och några föreslås att höjas.
Justeringar föreslås också för att alla brukare skall hanteras likvärdigt i avgiftssystemet.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-04 § 35.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-27.
Bilaga, konsekvenser av justerade avgifter.
Bilaga, avgifter i andra kommuner.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna justeringar av avgifter inom Vård
och omsorg samt att förändringarna gäller från den 1 januari 2020.
Protokollsanteckning

Socialnämnden godkänner att en protokollsanteckning från (S)- och (V)-gruppen i
socialnämnden får läggas som en bilaga till protokollet.

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-09-25
Ann-Charlott Gustafsson och Per-Erik Holmberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-26 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-09-26
Kommunstyrelsen
Förvaltningens ledningsgrupp
Avgiftshandläggare
Systemförvaltare avgifter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning till ärende 14. 2019-09-18

Vi skall inte ha högre avgifter åin jämftirbara kommunen och i detta ftirslag finns delar som
sticker ut samt även där vi skulle kunna bli dyrast.
Vi vet idag inte hur andra kommuner planerar att justera sina avgifter så vi far awakta fram
till kommunfullmiiktige då vi vet mer om hur andra kommuner gör.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fätt råda!

(S) och (V)-S"uppen, Socialnämnden i Uddevalla

Stefan Skoglund (S)

Lars-Olof Laxrot (V)
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Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2019-08-27

Handläggare

Avdelningschef Roger Granat
Telefon 0522-69 70 66
roger.granat@uddevalla.se

Avgifter äldreomsorg
Sammanfattning

Förvaltningen lägger fram förslag på justering av avgifter inom Vård och Omsorg
(SoL). En del avgifter föreslås tas bort och några föreslås att höjas. Justeringar föreslås
också för att alla brukare skall hanteras likvärdigt i avgiftssystemet.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-27
Bilaga, konsekvenser av justerade avgifter
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna justeringar av avgifter inom Vård
och Omsorg samt att förändringarna gäller från den 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden står inför en stor ekonomisk utmaning de kommande åren. Minskad
budgetram för 2020 och 2021, årliga volymökningar och kostnadsökningar för
införandet av rätten till heltid. Detta innebär ett behov av effektiviseringar motsvarande
minst 100 miljoner under perioden 2020-2022. Förvaltningen tar fram en rad olika
förslag som handlar om att effektivisera verksamheten, hitta lösningar för att begränsa
kostnadsutvecklingen men också lägga förslag som berör intäktssidan, te x justeringar
av avgifter.
Förslag till justeringar av avgifter
Timtaxa
Förslaget är att timtaxan höjs från 298 kronor/timma till 350 kronor/timma från den 1
januari 2020 (inkl indexuppräkning).
En handfull brukare med enbart nattinsatser får idag ingen avgift. Förslaget är att
avgiften beräknas på samma sätt oavsett när på dygnet hemtjänsten tillgodoser enskildas
behov. Insatser från hemtjänsten skall avgiftsbeläggas på samma sätt oavsett när på
dygnet hjälpen ges. Förändringen föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Dnr SN 2019/00187
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Socialtjänsten

2019-08-27

Trygghetslarm
Förslaget är att avgiften för trygghetslarm höjs från 215 kronor/månad till 250
kronor/månad från den 1 januari 2020 (inkl indexuppräkning).
I Trollhättan/Vänersborg ligger avgiften för trygghetslarm på 300-330 kronor/månad. I
skrivande stund inte känt vilken avgift Trollhättan/Vänersborg kommer sätta 2020 i
form av justering av avgifter alternativt indexuppräkning.
Hemsjukvård
Förslaget är att avgiften för hemsjukvård höjs från 307 kronor/månad till 350
kronor/månad från den 1 januari 2020 (inkl indexuppräkning).
Förskrivningsavgiften för manuella rullstolar (250 kr) och rullatorer (150 kr) föreslås tas
bort från den 1 januari 2020.
Förskrivningsavgiften ligger utanför maxtaxan, vilket drabbar de med lägst pension
hårdast. Slopas förskrivningsavgiften tas även den administrativa hanteringen bort av ca
200 förskrivningar/år.
I Trollhättan/Vänersborg ligger avgiften för hemsjukvård på 300-330 kronor/månad. I
skrivande stund inte känt vilken avgift Trollhättan/Vänersborg kommer sätta 2020 i
form av justering av avgifter alternativt indexuppräkning.
Boendestöd
Kostnad för insatsen boendestöd föreslås tas bort från 1 januari 2020.
Relativt många brukare ansöker och får hel/delvis nedsättning av sin avgift för
boendestöd. Detta är en administrativ hantering och det är i en del fall en oklar
bedömningsfråga, vem som får nedsatt avgift.
Boendestöd är i en bra insats, men då den är avgiftsbelagd kan detta leda till att
brukaren istället ansöker och beviljas ett boendebeslut enligt SoL/Lss. Dagens
avgiftsbelagda boendestöd driver därför på kostnadsökningen.
Hyra externa placeringar
I dagsläget betalar brukare, med extern placering, en hyra som ligger ca 3 000 lägre per
månad jämfört med brukare som får sitt beslut verkställt i Uddevalla. Det rör sig om ca
10 brukare.
Förslaget är att från och med 1 januari 2020 skall hyressättningen för externt köpta
boendeplatser vara likvärdig med hyressättningen av de boenden som finns i Uddevalla.
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Socialtjänsten

2019-08-27

Uppräkning
Förutom maxtaxan så föreslås alla avgifter räknas upp utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) från den 1 januari 2020. Maxtaxan är generell för riket och en
kommun kan inte ta ut högre avgift än maxtaxan.
Nämnden finansierar sin verksamhet via kommunbidrag, intäkter från brukare och
intäkter från Försäkringskassan/Migrationsverket. PKV är ett index som är anpassat
utifrån kommunal verksamhets kostnadsutveckling. Inte bara kommunbidraget utan
även intäkterna behöver räknas upp med ett index som motsvarar nämndens
kostnadsutveckling(löner/priser).
Ekonomiska konsekvenser
Brukare
Brukare som betalar max av sin förmåga eller maxtaxa berörs inte av föreslagna
justeringar.
Brukare med boendestöd får en sänkt avgift.
Brukare inom hemtjänsten får som högst en höjning av avgiften med 312 kronor. De
som får denna höljning är brukare med hemtjänst 6 timmar/månad och inga andra
insatser. Dessa brukare kan välja att få sin hjälp via rut-avdrag, vilket skulle ger dem en
lägre månadskostnad.
De fåtal brukare (ca 5) som enbart har insatser på natten betalar idag 0 kronor. Denna
grupp borde haft en avgift motsvarande maxtaxan, vilket föreslagen justering föreslår.
Brukare med enbart hemsjukvård får en avgiftshöjning med 50 kronor per månad. Å
andra sidan slopas förskrivningsavgiften för rullstol/rullator. Framförallt brukare med
låg betalningsförmåga gynnas av att förskrivningsavgiften slopas.
Nämndens ekonomi
Bedömningen av föreslagna justeringar är att nämndens intäkter under 2020 kommer att
öka med ca 0,5 Mnkr. Justeringen av nattinsats och hyra för externa placeringar står för
huvuddelen av denna intäktsökning.
Nämnden tappar intäkter för boendestöd och förskrivningsavgift men samtidigt höjs
några avgifter.
En del av de höjda avgifterna kommer troligtvis leda till att fler väljer rut-avdrag och
fler väljer andra lösningar för trygghetslarm. Slopandet av avgiften för boendestöd
bedöms på sikt minska behovet av mer kostsamma boendebeslut inom Sol/Lss.
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Socialtjänsten

2019-08-27

Roger Granat
Tf Socialchef

Expediera till
Förvaltningens ledningsgrupp
Avgiftshandläggarna
Systemförvaltare Avgifter
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Konsekvenser vid förändrade avgifter

I nedanstående tabeller redovisas vilka effekter föreslagna avgiftshöjningar får. Dock viktigt att
påpeka att de med lägst pension med inget eller ett lågt avgiftsutrymme berörs inte av föreslagna
höjningar. I kolumnen ”Ca antal brukare” i exempel 1 redovisas hur många brukare som ett beviljat
bistånd som motsvarar 1-7 timmer hemtjänst/månad. Inom parentes redovisas hur många av
brukarna som inte påverkas av föreslagna höjningar då de har ett lågt avgiftsutrymme. Av de 29
brukare som har beviljad hemtjänst med 5-7 timmar/månad så är det 10 som inte berörs av
föreslagna höjningar.

Exempel 1
Brukare med 1-6 timmar hemtjänst/månad
Antal timmar
1
2
3
4
5
6
7

Avgift 2019
298
596
894
1 192
1 490
1 788
2 086

Avgift 2020
350
700
1 050
1 400
1 750
2 100
2 125

Ca antal brukare
49
45
13
40
12 (4)
12 (3)
5 (3)

Exempel 2
Brukare med trygghetslarm och 1-7 timmar hemtjänst/månad
Antal timmar
1
2
3
4
5
6
7

Avgift 2019
513
811
1 109
1 407
1 705
2 003
2 089

Avgift 2020
600
950
1 300
1 650
2 000
2 125
2 125

Ca antal brukare

Exempel 3
Brukare med hemsjukvård och 1-7 timmar hemtjänst/månad
Antal timmar
1
2
3
4
5
6
7

Avgift 2019
605
903
1 201
1 499
1 797
2 089
2 089

Avgift 2020
700
1 050
1 400
1 750
2 100
2 125
2 125

Ca antal brukare

Exempel 4
Brukare med trygghetslarm, hemsjukvård och 1-7 timmar hemtjänst/månad
Antal timmar
1
2
3
4
5
6
7

Avgift 2019
820
1 118
1 416
1 714
2 012
2 089
2 089

Avgift 2020
950
1 300
1 650
2 000
2 125
2 125
2 125

Ca antal brukare

Avgifter i andra kommuner

I nedanstående tabeller redovisas hur avgiften för trygghetslarm och hemsjukvård ser ut i ett antal
kommuner i Fyrbodal.
Kostnaden per hemtjänsttimma är svårare att göra då det i många kommuner finns olika nivåer.
Det är i skrivande stund inte känt om resp kommun avser höja avgifterna inför 2020.

Trygghetslarm – avgift/månad
Kommun
Uddevalla
Trollhättan
Vänersborg
Munkedal
Orust
Lysekil
Sotenäs
Tanum
Strömstad
Färgelanda
Mellerud

2019
215
330
300
239
300
300
321
285
278
229
232

2020
250 (förslag)

2019
307
330
300
300
300
300
316

2020
350 (förslag)

Hemsjukvård – avgift/månad
Kommun
Uddevalla
Trollhättan
Vänersborg
Munkedal
Orust
Lysekil
Sotenäs
Tanum
Strömstad
Färgelanda
Mellerud

302
282
304

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 249

Dnr KS 2019/00697

Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende
Sammanfattning

Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och tillbyggnad
av Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med genomförd förstudien.
Socialtjänsten har 2018-12-03 beställt en förstudie av en utbyggnad av 2 avdelningar för
Rotviksbros vård- och omsorgsboende och ny lokal för hemtjänstgruppen Rotviksbro.
Förstudien skall beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för
projektet samt preliminär tidplan. Förstudien är nu färdigställd.
Projektet är upptaget i flerårsplan 2020-2022 med 80 mkr. Enligt förstudiens kalkyl uppgår
investeringen till 88,6 mkr. Projektet är i flerårsplanen markerat som objekt som särskilt ska
prövas innan igångsättning. Projektets fördyring om 10 procent innebär också att det ska
prövas särskilt.
Utöver utbyggnad av två avdelningar (20 platser) och ny lokal för hemtjänsten ingår också i
förstudien och kalkylen nybyggnation av panncentral för att klara värmeförsörjning då
befintligt system har begränsad kapacitet och 20 nya parkeringsplatser. Dessutom krävs
relativt stora markarbeten för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 150.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Förstudierapport.
Preliminär tidplan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämndens begäran om att starta projektering och tillbyggnad av
Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med förstudien.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-08

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-69 61 45
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende
Sammanfattning

Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och tillbyggnad
av Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med genomförd förstudien.
Socialtjänsten har 2018-12-03 beställt en förstudie av en utbyggnad av 2 avdelningar för
Rotviksbros vård- och omsorgsboende och ny lokal för hemtjänstgruppen Rotviksbro.
Förstudien skall beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för
projektet samt preliminär tidplan. Förstudien är nu färdigställd.
Projektet är upptaget i flerårsplan 2020-2022 med 80 mkr. Enligt förstudiens kalkyl uppgår
investeringen till 88,6 mkr. Projektet är i flerårsplanen markerat som objekt som särskilt ska
prövas innan igångsättning. Projektets fördyring om 10 procent innebär också att det ska
prövas särskilt.
Utöver utbyggnad av två avdelningar (20 platser) och ny lokal för hemtjänsten ingår också i
förstudien och kalkylen nybyggnation av panncentral för att klara värmeförsörjning då
befintligt system har begränsad kapacitet och 20 nya parkeringsplatser. Dessutom krävs
relativt stora markarbeten för att genomföra projektet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 150.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Förstudierapport.
Preliminär tidplan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämndens begäran om att starta projektering och tillbyggnad av
Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med förstudien.
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Kommunledningskontoret

2019-10-08

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg

Dnr KS 2019/00697

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

§ 150

Dnr SN 2019/00186

Projektering och tillbyggnation av Rotviksbro vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning

Socialtjänsten har 2018-12-03 beställt en förstudie av en utbyggnad av 2 avdelningar för
Rotviksbros vård- och omsorgsboende och ny lokal för hemtjänstgruppen Rotviksbro.
Förstudien skall beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för
projektet samt preliminär tidplan. Förstudien är klar och presenterad för socialtjänsten.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-04 § 32.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-05-10
Preliminär tidsplan 2019-05-24
Yrkanden

Stefan Skoglund (S), Margareta Wendel (S), Per-Erik Holmberg (S) och Nora Garbaya
Åkare (S) yrkar att socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att få
upphandla en partner för projektering och tillbyggnation utav Rotviksbro vård- och
omsorgsboende.
Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Stefan Skoglunds (S)
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att hemställa till kommunstyrelsen att få starta projektering och tillbyggnad av
Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med förstudien.
Reservation

(S)- och (V)-gruppen i socialnämnden reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar en skriftlig reservation enligt följande:
Vår lokalförsörjning i kommunen fungerar inte när vi projekterar och bygger helt i egen
regi. Det finns flaskhalsar som gör att det blir både dyrt och tar alldeles för lång tid.
Socialnämnden har de senaste åren löst detta genom att hyra utav exempelvis
Uddevallahem eller annan aktör som haft planer framme och kan leverera till rimlig
kostnad och tidsaspekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

forts. § 150
Då trycket på vår egen organisation är hårt gällande lokalförsörjning och då
konsekvenserna är stora då lämpliga lokaler inte står klara i tid anser vi att denna
metod är lämpligare.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått
råda!
(S) och (V)-gruppen, i Socialnämnden

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-09-25
Ann-Charlott Gustafsson och Per-Erik Holmberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-26 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-09-26
Kommunstyrelsen
Socialchef
Administrativ chef socialtjänsten
Lokalplanerare socialtjänsten

Justerandes signatur
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Socialtjänsten

2019-08-26

Handläggare

Administrativ chef Lars Alfredsson
Telefon 0522-69 70 23
lars.g.alfredsson@uddevalla.se

Projektering och tillbyggnation av Rotviksbro vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning

Socialtjänsten har 2018-12-03 beställt en förstudie av en utbyggnad av 2 avdelningar
för Rotviksbros vård- och omsorgsboende och ny lokal för hemtjänstgruppen
Rotviksbro.
Förstudien skall beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för
projektet samt preliminär tidplan
Förstudien är nu presenterad för Socialtjänsten
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-05-10
Preliminär tidsplan 2019-05-24
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att hemställa till kommunstyrelsen att få starta projektering och tillbyggnad av
Rotviksbro vård- och omsorgsboende i enlighet med förstudien

Roger Granat
Tf Socialchef

Expediera till
Kommunstyrelsen
Tf socialchef
Administrativ chef
Lokalplanerare

Lars Alfredsson
Administrativ chef

Dnr SN 2019/00186

Förstudie
inför investeringsbeslut
2019-05-10

Handläggare

Charles Hörnstein
projektledare
Telefon 0522-697322
charles.hornstein@uddevalla.se

Förstudien avser:
Högås -Torp 1:10, Rotviksbro
Tillbyggnad av 2 avdelningar för äldreboende, samt
lokaler för hemtjänst och en ny panncentral
1. Bakgrund
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna för att bygga till Rotviksbro äldreboende.
2012 uppfördes befintligt äldreboende på platsen med 4 avdelningar med 40 lägenheter.
Behovet för platser har ökat och förstudiens inriktning har varit att se om och hur boendet
bäst kan utföras i direkt anslutning till befintligt boende.
Som underlag till förstudien finns en förslagsutredning med alternativ som belyser
problemen hur boendet bäst placeras i förhållande till befintlig byggnad.
Det förordade förslaget förläggs på innergård med en länk i form av vinterträdgård som kan
användas av husets alla hyresgäster.

2. Beställarens syfte och mål
Beställning av förstudie har inkommit 2018-12-03 från Socialförvaltningen.
Förstudien är beställd med 2 avdelningar för äldreboende och ny lokal för
hemtjänstgruppen Rotviksbro.
Förstudien syftar till att beskriva förutsättningar för eventuell utbyggnad samt kostnader för
projektet samt preliminär tidplan. Förstudien ska fungera som underlag för beslut om
fortsatt arbete och arbetssätt. Återrapportering görs till beställande förvaltning efter
genomförd förstudie.

1 (6)
Dnr:

2 (6)
Dnr:

Rotviksbro äldreboende, entrésida, behålls som nuvarande angöring.

3. Projektets omfattning

Ett byggprojekt består enligt investeringsmodellen av huvuddelar enligt figuren
ovan. En beställning från beslutande nämnd efter förstudien ska klargöra om
projektet ska
1- genomföra en färdig projektering
2- om en byggentreprenad ska beställas.
Vid beslut om att beställa projektering enligt 1 ovan, kan beslutande nämnd
därefter fatta ett nytt beslut om investering i byggnation eller ej, med preciserat
kalkylunderlag och ritningar som underlag.
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4. Förstudiens omfattning och avgränsning
Skissbilaga redovisar förslagets huvudsakliga innehåll enligt nedan.
 Lokalisering till befintligt äldreboende för att nyttja befintligt kök, café,
lokaler för personal och övriga gemensamma lokaler.
 Placering tillbyggnader, se situationsplan.
 Föreslagen byggnation ryms inom gällande detaljplan.
 Relativt stora markarbeten krävs för att genomföra projektet.
 Förslaget innehåller ca 20 st nya parkeringsplatser utöver befintlig
parkering.
 Kommunalt vatten och avlopp. Lokal dagvattenhantering anordnas.
 Befintlig jordvärme skrotas då den har begränsad kapacitet och ny
panncentral för pellets föreslås för att klara värmeförsörjning.
 Detaljerade utredningar för t ex geoteknik och dagvatten tas fram under
projekteringstiden.

Gul-markerat område är kommunägd mark.

5. Tillvägagångssätt/metod
Förstudie har analyserats med att utreda alternativa placeringar inom fastigheten.
Förstudien har bedrivits med ett antal projekteringsmöten och skissarbeten som
underlag för framtaget förslag och föreslagen tids- och kostnadsram.
-

Projektägare – Sten-Anders Olsson, Projektenheten
Projektledare förstudie - Charles Hörnstein, Projektenheten
Lokalplanerare socialförvaltningen - Bertil Hjertell
Övriga delprojektledare teknik, Projektenheten
Arkitekt - Anna Dahlberg, Mats och Arne Arkitektkontor
Övriga konsulter teknikområden
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6. Resultat
Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik

Rotviksbro är en mindre ort i vardande, som kan utvecklas enligt samhällsbyggnadsstrategin. Placeringen ligger i närheten av korsvägen för länsvägar 160/161 med goda
förbindelser till Uddevalla m fl orter. Trots att allmänna kommunikationer finns är
bilberoendet stort och parkeringsplatser har behov av utökning.
Markområde

Befintlig fastighet Högås - Torp 1:10 med äldreboende och förskola på fastigheten.

Gällande bestämmelser och planer

Gällande detaljplan HÖ 113 anger B-bostäder, E-teknik, P-parkering och S-förskola,
samt att detaljplanens syfte var att pröva äldreboende förskola.
Plus-markerat område anger att endast uthus får byggas samt anläggande av parkering.

Gällande detaljplan för Högås-Torp 1:10.
Tekniska förutsättningar

Svåra grundläggningsförhållanden gör att pålning måste ske för all byggnation.
Stora problem med dagvattenhantering finns i området.
Värmecentral

Det har framkommit i förstudien att en ny panncentral behöver byggas för att klara både det
befintliga husets värmebehov och tillbyggnader. Tidigare byggnation förutsatte detta men
ändrades i
Vatten- och avlopp

Huset har kommunalt anslutning och ledningarna bedöms har kapacitet att koppla på
önskad tillbyggnad.
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7. Översiktlig analys av förslaget
Förutsättningar för byggnation

Befintligt äldreboende kan byggas ut med ytterligare 2 st avdelningar och nyttja de fördelar
som att nyttja befintligt kök, café, lokaler för personal och övriga gemensamma lokaler. Fler
anställda för nya avdelningar gör det ytterligare svårt att dela lokaler med hemtjänsten.
Hemtjänsten huserar i trånga lokaler tillsammans med äldreboendets personal. Kapaciteten
räcker inte till i dagsläget. Hemtjänsten får egna lokaler i en sammanbyggd flygel till
befintligt hus södra del med ny parkering till denna.
I förstudien har överväganden studerats mellan olika utbyggnadsalternativ.
Förstudiens förslag är det som bedöms vara den mest effektiva i den
sammanvägda bedömningen.
Fördelar

-

Att bygga till befintlig byggnad med de lokaliseringsfördelar som finns.
Byggnadens möjlighet att nyttja redan befintliga gemensammalokaler.
Tilltänkt byggnad ryms inom befintlig detaljplan.
Lokalisering intill allmänna vägar.

Nackdelar

-

-

Förslag att lägga ny tillbyggnad på gården mot väster som uppskattas
idag för dess öppenhet är till nackdel för befintliga hyresgäster.
Ny panncentral krävs för att klara tillbyggnad då befintligt
jordvärmesystem måste skrotas.
Något ökad trafik i närområdet.

8. Slutsatser och rekommendationer
Om - och tillbyggnad av äldreboende och hemtjänst ska göras, förordar Samhällsbyggnad
att utbyggnad sker enligt förslagets huvuddrag, med de eventuella ändringar som kan ske
under projekteringens gång.

9. Återrapportering
Resultatet av förstudien återrapporteras till Socialnämnden.
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Rotviksbro äldreboende, del av gård mot väster med ny länk till nytt boende.

10.

Bilagor

Skisser daterade 2019-04-10
Preliminär tidplan daterad 2019 -05-20
Kalkyl 2 daterad 2019-06-11

Rotviksbro äldreboende
Preliminär tidplan 20190524
Nybyggnad 2 avd äldreboende och kontor
preliminär ny byggnadsarea BYA ca 2110 m²
bruttoarea BTA ca 2500 m²
förutsättning; bef detaljplan (DP) gäller
förutsättning; utförandeentreprenad
förutsättning; att bef verksamhet är kvar
förutsättning; att bef jordvärme skrotas
förutsättning; att ny panncentral byggs
förutsättning; störning från byggnation sker
under byggtiden

projektstart
år 2
år 3
år 4
år 5
år 1
BYGGPROJEKT
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Förfrågningsunderlag till gk
Upphandling generalkonsult
Förprojektering
Bygglov
Projektering för utförandeentreprenad
Granskningstid handlingar
Upphandling entreprenad
Byggentreprenad
Startbesked
Slutbesked
Inredning
Inflyttning
Invigning
Klart äldreboende

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 250

Dnr KS 2019/00602

Barn och utbildningsnämndens begäran gällande
igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola
Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om igångsättningsbeslut för
Killingens nya förskola med ändrad kalkyl. Nämndens tidigare kalkylerade investering
35 miljoner kr för uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras
utifrån de senaste projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att
45 miljoner kr är mer relevant kostnad. Därför begärs beslut om igångsättning enligt
den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som avviker från beslutad
investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.
Killingen är upptagen i flerårsplan med 35 mkr. I och med att de ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningarna för investeringen väsentligt förändrats jämfört
med de som gällde då flerårsplanen antogs ska ärendet underställas kommunfullmäktige
för nytt ställningstagande.
Roger Ekeroos (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-23.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-08-21 § 97.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Behovsanalys Killingens förskola, daterad 2019-10-30
Behovsbeskrivning Killingens förskola.
Yrkanden

Roger Ekeroos (M): Bifall till förslaget i handlingarna samt att behovsanalys daterad
2019-10-30 ska utgöra underlag till beslutet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja barn- och utbildningsnämndens begäran om igångsättningsbeslut avseende
Killingens nya förskola enligt ny uppskattad kalkyl om 45 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar
att behovsanalys daterad 2019-10-30 utgör underlag för beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 250

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-09-23

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-696145
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Barn och utbildningsnämndens begäran gällande
igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola
Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om igångsättningsbeslut för
Killingens nya förskola med ändrad kalkyl. Nämndens tidigare kalkylerade investering
35 miljoner kr för uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras
utifrån de senaste projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att
45 miljoner kr är mer relevant kostnad. Därför begärs beslut om igångsättning enligt
den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som avviker från beslutad
investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.
Killingen är upptagen i flerårsplan med 35 mkr. I och med att de ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningarna för investeringen väsentligt förändrats jämfört
med de som gällde då flerårsplanen antogs ska ärendet underställas kommunfullmäktige
för nytt ställningstagande.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-23.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-08-21 § 97.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Behovsanalys Killingens förskola.
Behovsbeskrivning Killingens förskola.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja barn- och utbildningsnämndens begäran om igångsättningsbeslut avseende
Killingens nya förskola enligt ny uppskattad kalkyl om 45 mkr.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg

Dnr KS

2019/00602

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2019-08-21

§ 97

Dnr BUN 2019/00798

Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola reviderad kalkyl
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämndens tidigare kalkylerade investering 35 miljoner kr för uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras utifrån de senaste
projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att 45 miljoner kr är
mer relevant kostnad för att uppföra Killingens 6-avdelnings förskola. Därför begärs
beslut om igångsättning enligt den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som
avviker från beslutad investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Behovsanalys Killingens förskola
Behovsbeskrivning Killingens förskola
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningsbeslut Killingens nya förskola
enligt ny uppskattad kalkyl på 45 miljoner kr.
Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2019-08-26
Roger Ekeroos (M), Claes Dahlgren (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-26 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2019-08-26
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Barn och utbildning

2019-08-06

Dnr BUN 2019/00798

Handläggare

Lokalplanerare Tony Andersson
Telefon 0522-69 70 07
tony.andersson@uddevalla.se

Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola reviderad kalkyl
Sammanfattning

Barn och utbildningsnämndens tidigare kalkylerade investering 35 miljoner kr för
uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras utifrån de senaste
projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att 45 miljoner kr är
mer relevant kostnad för att uppföra Killingens 6-avdelnings förskola. Därför begärs
beslut om igångsättning enligt den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som
avviker från beslutad investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06.
Behovsanalys Killingens förskola
Behovsbeskrivning Killingens förskola
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningsbeslut Killingens nya förskola
enligt ny uppskattad kalkyl på 45 miljoner kr.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunfullmäktige

Tony Andersson
Lokalplanerare
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Behovsbeskrivning
2019-06-20

Dnr: BUN 2019/00798

Handläggare

Utredare Ingela Haglund Hansson
Telefon 696558
e post: ingela.haglund@uddevalla.se

Behovsbeskrivningen avser: Killingens förskola
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att
ta fram en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar
för att formulera behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i
investeringsprocessen är att göra en behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).
1.1. Kontaktuppgifter

Datum
2019-06-20

Förvaltning
Barn och utbildning

Avser verksamhet
Förskoleverksamhet
Uppdragsgivare
Staffan Lindroos

Tfn
697094

E-post
Staffan.lindroos@uddevalla.se

Tfn
697007

E-post
Tony.andersson@uddevalla.se

Underskrift
Kontaktperson för uppdraget
Tony Andersson

1.2. Problembeskrivning

Orsak till
behovet
(kryssa )

Ny
Utökning av Myndigverksamhet verksamhet hetskrav

Orsak till
behovet
(beskrivning)

Killingens förskola med 58 pl är uttjänt med mycket dåliga lokaler och måste
ersättas. Det är brist på förskoleplatser i område Bleket-Dalaberg-Hovhult. I
samband med byggnationen planeras för en utökning av antalet platser i den
nybyggda förskolan. Flera förskolor i område Norr är gamla och har allvarliga
arbetsmiljöbrister. Flera förskolor är små (2 -avd) och dyra att organisera och
driva.

X

Ändrat
arbetssätt

Ej ändamålsenliga lokaler

Teknisk
kapacitet

X
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Resurshushållning
Nyinvesteringar
och större
ombyggnader bör
göras i sista
hand!

Kan åtgärder vidtas som
innebär att behovet inte
kvarstår?

Hur ser nuläget
ut?

Det råder brist på förskoleplatser i området. Flera förskolor är egentligen
utdömda p g a att de är gamla (40-50 år) och har en dålig arbetsmiljö. Fem av
förskolorna är 2-avdelningsförskolor och är dyra och ineffektiva att driva

Syftet med
förändringen?

Att uppnå ett effektivt lokalnyttjande
Att ersätta uttjänta förskolelokaler med en ny byggnad.
Att utöka antalet förskoleplatser
Att verksamheten uppnår en effektivisering med en större förskola. Små 2avdelningsförskolor är mycket dyra och ineffektiva att driva.

Finns koppling
till övergripande
mål?
Konsekvenser
om inget görs?

Ja, Skollagen (SL2010:800)

När behöver
behovet vara
tillgodosett?

Så snart som möjligt.

Nej

Kan åtgärder vidtas
som ger effektivare
utnyttjande av
befintliga tillgångar?
Genom att bygga en
ny förskola kan man
ersätta uttjänta och
dåliga lokaler. Dvs
befintliga tillgångar
ersätts.

Kan begränsade
investeringar göras för att
lösa mindre behov?
Nej

Kommunen uppfyller inte sin skyldighet enligt Skollagen. Föräldrar hindras
från att förvärvsarbeta.
Arbetsmiljön är dålig och åtgärder är nödvändiga

1.3. Omvärldspåverkan
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Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen pekar på en minskning av antalet barn i
förskoleåldern i hela område Norr med - 85 barn (2019-2023).
Dock har prognoserna varierat de senaste åren i hela område Norr Väster
och det beräknas en minskning av antalet barn med -73.
(Källa: kommunens befolkningsprognos på delområde 2019-2023).
OMRÅDE NORR
Befolkning 1-5 år
Behov av plats (90 %)
Befintlig kapacitet
Varav nya beslutade
Diff. kapacitet –
behov

2018 2019 2020 2021 2022 2023 netto
886 844 832 825 807 801
-85
797 760 749 743 726 721
-77
574 574 628 628 844 844 270
14
0
36
0 216
0
-223

-186

-121

-115

118

123

Kommentar:
Beslutad ny kapacitet
2018 Förskolebuss Hovhult 14 pl (-4 pl Balladen)
2020 Modul Stråket 36 pl
2022 Killingen, Bleket 72 pl (-Kurveröd 14 pl), Dalaberg 1:1 alt
Hovhult 144 pl
Demografi

Se ovan

Utvecklingstrender

Det pågår f n ingen planering för fler bostäder i område Norr. Dock är det
ett område med relativt stor rörlighet bland de boende och här bor många
barnfamiljer.

Politiska beslut

Kommunen har skyldighet att erbjuda barnomsorg inom fyra månader.

Kund/brukarbehov

Ur ett brukarperspektiv är det viktigt att det finns förskoleplatser i
bostadsområdet. Många av de boende i området är inte heller bilburna utan
har behov av närhet till förskolor och skola.

Myndighetskrav

Arbetsmiljölagen (AML)

Lagkrav

Skollagen (SL2010:800)
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Behovsanalys
2019-10-30
Dnr:

BUN 2019/00798

Handläggare

Lokalplanerare Tony Andersson
Telefon 0522-69 70 07
e post: tony.andersson@uddevalla.se

Behovsanalysen avser: Killingens förskola med 6 avdelningar
Sammanfattning

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga prognosen visar att
antalet 1-5 åringar år 2028 beräknas ha ökat med ca 312 barn jämfört med idag. Detta styr
planeringen och behovet av förskole- och skollokaler i hela kommunen. Norra området växer inte
på samma sätt som andra områden. Dock är området barnrikt och det finns idag ett underskott på
förskoleplatser. Vidare finns det f n fem små 2-avdelningsförskolor i område Norr vilka är både
dyra och svåra att leda och organisera på ett effektivt sätt. Tillskotten av nya förskoleplatser i
område Norr är därför nödvändigt både för att tillföra ytterligare platser och för att kunna ersätta
uttjänta, ineffektiva och dyra förskolelokaler. Killingens förskolas lokaler är mycket gamla och
slitna och måste ersättas.
1.1. Kontaktuppgifter
Datum
2019-10-30

Förvaltning
Barn och utbildning

Avser verksamhet
Förskola
Uppdragsgivare
Staffan Lindroos

Tfn
0522-697094

E-post
staffan.lindroos@uddevalla.se

Tfn
0522-697007

E-post
tony.andersson@uddevalla.se

Underskrift
Kontaktperson för
uppdraget
Tony Andersson

1.2. Verksamhetsanalys
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Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-modellen). Finns det
organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka följder
får det för lokalbehovet?
Om de dåliga förskolorna inte ersätts med nya lokaler ökar de allvarliga bristerna i arbetsmiljön
ytterligare. RoK-analyser är gjorda och bristerna finns även dokumenterade i den årliga
arbetsmiljöronden.
Den nya förskolan om 6 avd skall ersätta nuvarande Killingens förskolelokal som rymmer 3 st
avdelningar. En större förskola skapar mycket bättre möjligheter att kunna organisera verksamheten
på ett effektivt sätt. Den nya förskolan kommer också att tillföra nya förskoleplatser i området vilket
minskar risken för överinskrivningar i de nuvarande förskolorna.
Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas?
Analys av befolkningsstatistik och förskolekön visar att det saknas förskoleplatser i området.
Tillfälliga externa lokaler används fram tills ny lokal finns tillgänglig. Även 2 avd. förskolor i
närområdet planeras flyttas samman till denna nya lokal.

Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas
tillvara?
Ja, p g a bristen på lokaler har olika lösningar prövats och genomförts vid flera av kommunens
förskolor och skolor. Exempel: s k ”övriga ytor” har gjorts om till barn- och elevutrymmen,
barn/elever har flyttats till andra enheter, lokalerna har byggts ut och modulbyggnader har hyrts och
uppförts.
Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis
resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m?
Fler barn i förskolan innebär behov av utökad personal (förskollärare samt övrig personal), möbler,
pedagogiskt material m m. Vidare krävs anpassningar i utemiljön för barnen, bl a med en ny utegård.
Det fordras anslutning vad gäller trafik och tillgänglighet vid av- och påstigning. Det behövs även
fler parkeringsplatser. Se Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112).
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten
Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800),
Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112)
Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten
Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800),
Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112)
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten?
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Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800),
Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112)
Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas?
Kommunens skyldighet att tillhandahålla förskoleplatser enligt Skollagen (2010:800)

Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan förvaltning)?
Utbyggnaden innebär byggnation av en helt ny och större förskola vilken kommer att ge möjligheter
till ökad samordning vad gäller organisering, personalbemanning m m jämfört med idag.
Det kan även finnas möjligheter att samordna tjänster som t ex kosthållning med andra enheter, både
inom och utom den egna förvaltningen.

1.3. Lokalbehovsanalys
En bedömning av alla frågeställningar ska göras.
.
Frågeställning

Svar

Typ av verksamhet

Förskola för barn 1-5 år

Lokalisering
Vilken yta krävs för verksamheten (m²
/ barn etc.)
Särskilda önskemål /krav

Tillåtna antal våningar på
verksamheten

Förskolan skall ersätta nuvarande
lokal på Killingens fastighet,
Helenedalsvägen 1
Lokalyta: ca 1200 m²
Friyta: ca 600 m²/avd = 3600 m²
En säker logistik för gångväg i
området och samband mellan
förskolan, gångvägar, trafik,
parkering
2 vån

Vilka anordningar behöves (lekplatser
etc.)

Se Ramprogram för förskola
Uddevalla (BUN170112)

Vilken typ av funktioner och
utrymmen kommer verksamheten att
behöva

Se Ramprogram för förskola
Uddevalla (BUN170112)

Ej aktuellt
(markera
med X)
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Antal parkeringsplatser och andra
funktioner som påverkar markytor

Sker i samråd med projektering

Vilka funktioner bör ligga i anslutning
till varandra? Finns samband mellan
inre funktioner och yttre miljö som bör
beaktas? T.ex. samordning av kök,
gympahallar etc. för skolor)

Se Ramprogram för förskola
Uddevalla (BUN170112)

Antal avdelningar (ex förskola)

6 avdelningar

Antal elever /barn/ åldringar

120 barn 1-5 år (20 barn/avd)

Bedömning av personalantal och vilka
yrkeskategorier som kommer nyttja
lokalen.

Ca 40 personal bestående av
förskollärare, ledning, adm samt
övrig personal (kök, städ service

Miljöpåverkan närmiljö

-

Vägnät (påverkan, behövs
ombyggnation etc.)

Hänvisas till projektering

Krävs speciella installationer för
exempelvis IT, telefoni och larm

Standard förskola

Krävs speciella anpassningar ur
tillgänglighetssynpunkt utöver lagkrav

Standard förskola

Varutransporter

Ja

Skolskjuts

Nej

Tidsram för förstudien

Snarast.
Budgeterad för uppförande
2020-2021

Tidsram för projektet

Snarast

Övriga upplysningar /bra att veta
Övriga upplysningar /bra att veta
Övriga upplysningar /bra att veta
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1.4. Nyttobeskrivning
Värderingsaspekter
Effektiviseringspotential

Beskrivning av effekter och konsekvenser
Ja, genom att uppföra en ny förskola om 6 avd. så uppnår man bättre
möjligheter att organisera verksamheten med påföljd av att kostnaderna/plats
minskar.
Ja, genom närheten till andra förskolor kan eventuellt samordningsvinster
både vad gäller verksamhet och lokalutnyttjande uppnås.

Om inget görs (0-alternativ)

Kommunen kan inte erbjuda barnomsorg i tillräcklig omfattning i
kommundelen.

Sociala och kulturella värden
Ekologiska värden
Annat

Stora sociala värden att det finns förskoleplatser i tillräcklig omfattning
i förskolor som ger barnen en trygg, lärorik, utmanande och frisk miljö.
En nybyggd förskola där man har tagit miljömässig hänsyn både vad gäller
utformning, materialval och placering har stora ekologiska värden.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 251

Dnr KS 2019/00700

Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan,
Fasseröd 2:3
Sammanfattning

Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och
nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med upprättad
förstudie.
Gruppbostaden innefattar 8 lägenheter samt gemensamma utrymmen,
personalutrymmen och kök. Investeringen är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med
20 mkr. Enligt förstudiens kalkyl uppgår projektet nu till 25,8 mkr vilket innebär en
ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska prövas av
kommunfullmäktige innan igångsättning får ske.
Den beräknade utökade investeringskalkylen förklaras i huvudsak av högre prisnivå i
byggsektorn.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-09.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 149.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-06-10.
Preliminär tidsplan 2019-06-10.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämndens begäran att få starta projektering och nybyggnation av
gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med förstudien.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-09

Handläggare

Lokalstrateg Mattias Hagelberg
Telefon 0522-69 61 45
mattias.hagelberg@uddevalla.se

Socialnämndens begäran om att få starta projektering och
tillbyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan,
Fasseröd 2:3
Sammanfattning

Socialnämnden har inkommit med begäran om att få starta projektering och
nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med upprättad
förstudie.
Gruppbostaden innefattar 8 lägenheter samt gemensamma utrymmen,
personalutrymmen och kök. Investeringen är upptagen i flerårsplan 2020-2022 med
20 mkr. Enligt förstudiens kalkyl uppgår projektet nu till 25,8 mkr vilket innebär en
ökning med mer än 10 procent, innebärande att projektet ska prövas av
kommunfullmäktige innan igångsättning får ske.
Den beräknade utökade investeringskalkylen förklaras i huvudsak av högre prisnivå i
byggsektorn.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-09.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 § 149.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-06-10.
Preliminär tidsplan 2019-06-10.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja socialnämndens begäran att få starta projektering och nybyggnation av
gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med förstudien.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden

Mattias Hagelberg
Lokalstrateg

Dnr KS

2019/00700

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

§ 149

Dnr SN 2019/00185

Projektering och nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på
Störtloppsgatan
Sammanfattning

Socialnämnden beslöt 2018-04-18, § 69, att starta en byggnation av ny gruppbostad på
Fasseröd (Störtloppsgatan) i enlighet med investeringsbudget för perioden 2018–2020.
Förstudien är klar och är presenterad för socialtjänsten.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-04 § 31.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26.
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-06-10.
Preliminär tidsplan 2019-06-10.
Yrkanden

Stefan Skoglund (S), Margareta Wendel (S), Per-Erik Holmberg (S) och Nora Garbaya
Åkare (S) yrkar att socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att få
upphandla en partner för projektering och nybyggnation utav LSS gruppbostad på
Störtloppsgatan.
Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Stefan Skoglunds (S)
m fl yrkande och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att hemställa till kommunstyrelsen att få starta projektering och nybyggnation av
gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med förstudien.
Reservation

(S)- och (V)-gruppen i socialnämnden reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar en skriftlig reservation enligt följande:
Vår lokalförsörjning i kommunen fungerar inte när vi projekterar och bygger helt i egen
regi. Det finns flaskhalsar som gör att det blir både dyrt och tar alldeles för lång tid.
Socialnämnden har de senaste åren löst detta genom att hyra utav exempelvis
Uddevallahem eller annan aktör som haft planer framme och kan leverera till rimlig
kostnad och tidsaspekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Socialnämnden

2019-09-18

forts. § 149
Då trycket på vår egen organisation är hårt gällande lokalförsörjning och då
konsekvenserna är stora då lämpliga lokaler inte står klara i tid anser vi att denna
metod är lämpligare.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått
råda!
(S) och (V)-gruppen, i Socialnämnden

Vid protokollet
Charlotte Larsson
Justerat 2019-09-25
Ann-Charlott Gustafsson och Per-Erik Holmberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-26 intygar
Charlotte Larsson
Expedierat 2019-09-26
Kommunstyrelsen
Socialchef
Administrativ chef socialtjänsten
Lokalplanerare socialtjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Socialtjänsten

2019-08-26

Handläggare

Administrativ chef Lars Alfredsson
Telefon 0522-69 70 23
lars.g.alfredsson@uddevalla.se

Projektering och nybyggnation av gruppbostad enligt LSS på
Störtloppsgatan
Sammanfattning

Socialnämnden beslöt 2018-04-18, §69, att starta en byggnation av ny gruppbostad på
Fasseröd (Störtloppsgatan) i enlighet med investeringsbudget för perioden 2018–2020.
Förstudien är klar och är presenterad för Socialtjänsten.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-26
Förstudie inför investeringsbeslut 2019-06-10.
Preliminär tidsplan 2019-06-10.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att hemställa till kommunstyrelsen att få starta projektering och nybyggnation av
gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan i enlighet med förstudien

Roger Granat
Tf Socialchef

Expediera till
Kommunstyrelsen
Tf Socialchef
Administrativ chef
Lokalplanerare

Lars Alfredsson
Administrativ chef

Dnr SN 2019/00185

Förstudie
inför investeringsbeslut
2019-06-10

Handläggare

Charles Hörnstein
projektledare
Telefon 0522-697322
charles.hornstein@uddevalla.se

Förstudien avser:
Fasseröd 2:3 del av, Störtloppsgatan 27, Uddevalla
Nybyggnad av gruppbostad
1. Bakgrund
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna för att bygga gruppbostad på före detta
förskolans tomt vid vändplats på Störtloppsgatan.
Som underlag till förstudien finns en förslagsutredning med ett alternativ, som bygger på
tidigare utförd gruppbostad med 8 lägenheter på Sandlinden.

2. Beställarens syfte och mål
Beställning av förstudie har inkommit 2018-09-06 från Socialförvaltningen.
Förstudien är beställd med 8 st lägenheter med gemensamma lokaler och kök
enligt särskilt lokalprogram, det finns också personallokaler.
Förstudien syftar till att beskriva förutsättningar för eventuell byggnad samt kostnader för
projektet, samt preliminär tidplan. Förstudien ska fungera som underlag för beslut om
fortsatt arbete och arbetssätt.

1 (6)

Dnr:

2 (6)
Dnr:

Infart till planerad byggplats, vy från vändplan

3. Projektets omfattning

Ett byggprojekt består enligt investeringsmodellen av huvuddelar enligt figuren
ovan. En beställning från beslutande nämnd efter förstudien ska klargöra om
projektet ska
1- genomföra en färdig projektering
2- om en byggentreprenad ska beställas.
Vid beslut om att beställa projektering enligt 1 ovan, kan beslutande nämnd
därefter fatta ett nytt beslut om investering i byggnation eller ej, med preciserat
kalkylunderlag och ritningar som underlag.

3 (6)
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4. Förstudiens omfattning och avgränsning
Skissbilaga redovisar förslagets huvudsakliga innehåll enligt nedan.
• Lokalisering till befintlig tomt där förskola har funnits tidigare.
• Placering byggnad, se situationsplan.
• Föreslagen byggnation ryms inom gällande detaljplan.
• Relativt stora markarbeten krävs för att genomföra projektet.
• Förslaget innehåller ca 10 st nya parkeringsplatser samt
förrådsbyggnader.
• Vändplan iordningställs i samband med byggnation.

vändplan
Störloppsgatan

FASSERÖD 2:3

Tomt

Fastigheten är inte avstyckad, men är kommunägd mark.

5. Tillvägagångssätt/metod
Förstudie har analyserats med att utreda alternativa placeringar inom fastigheten.
Förstudien har bedrivits med ett antal projekteringsmöten och skissarbeten som
underlag för framtaget förslag och föreslagen tids- och kostnadsram.
-

Projektägare – Sten-Anders Olsson, Projektenheten
Projektledare förstudie - Charles Hörnstein, Projektenheten
Lokalplanerare socialförvaltningen - Bertil Hjertell
Övriga delprojektledare teknik, Projektenheten
Arkitekt - Anna Dahlberg, Mats och Arne Arkitektkontor
Övriga konsulter teknikområden

4 (6)
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6. Resultat
Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik

Fasseröd ligger i norra Uddevalla. Närmaste busshållplats linje 3, Isgatan, ligger ca
500 m söder om planerad tomt. Trots att allmänna kommunikationer i Uddevalla finns
är bilberoendet stort och parkeringsplatser viktiga på egen fastighet.
Markområde

Befintlig fastighet Fasseröd 2:3 är en större fastighet på ca 20 ha. Enligt detaljplan kan
fastigheten styckas av till en ca 4000 m2 stor fastighet.
Gällande bestämmelser och planer

Gällande detaljplan UA 1136 anger B-bostäder, med möjlighet för vårdboende med största
byggnadsarea 1000 m2

Gällande detaljplan för bostäder Fasseröd 2:3, Störtloppsgatan.
Tekniska förutsättningar

Relativt goda grundläggningsförhållanden. Dagvattenhantering får utredas men kan anpassas
till fastighetens avgränsning.
Värmecentral

Bergvärme med beredare för varmvatten, värmelagring för värmedistribution
till golvvärmesystem. Huset har också boendesprinklersystem.
Vatten- och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp. Lokal dagvattenhantering anordnas.
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7. Översiktlig analys av förslaget
Förutsättningar för byggnation

På tomt för tidigare förskola (numera riven), planeras i denna förstudie ett nytt gruppboende.
Förutsättningar har varit det lokalprogram som gäller för Sandliden med de förbättringar och
erfarenheter som erhållits från Sandlidenprojektet. Tomten har i detaljplan planerats för
antingen villatomter eller ett gruppboende. Boendet planeras för 8 st små lägenheter med
gemensamma lokaler och kök, det finns också personallokaler med jour-rum.
Fördelar

-

Tilltänkt byggnad ryms inom befintlig detaljplan.
Ett lugnt och tyst område.
Lokalisering intill andra byggnader som socialtjänsten hyr.

Nackdelar

-

-

Förslaget med att lägga ny gruppbostad här, är till nackdel för
kommunen, då stor efterfrågan finns på villatomter, vilket ger en bättre
intäkt till kommunen än vad ett gruppboende gör.
Något ökad biltrafik i närområdet.

8. Slutsatser och rekommendationer
Om nybyggnad av gruppboende ska göras, så förordar Samhällsbyggnad att utbyggnad
sker enligt förslagets huvuddrag, med de eventuella ändringar som kan ske under
projekteringens gång.

9. Återrapportering
Resultatet av förstudien återrapporteras till Socialnämnden.
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Höjd mot öster med befintligt gruppboende till höger i bild.

10.

Bilagor

Skisser daterade 2019-05-20
Preliminär tidplan, daterad 2019-06-10
Kalkyl 2, daterad 2019-06-11

Gruppbostad Störtloppsgatan
Preliminär tidplan 2019-06-10
Fasseröd 2:3, Nybyggnad av gruppbostad 8 lgh
preliminär bruttoarea 870 m²
förutsättning bef detaljplan gäller
förutsättning totalentreprenad
förutsättning 10 ppl på fastighet
(förutsättning bergrensning)

BYGGPROJEKT
ev förfrågningsunderlag konsult
Projektering enl ramavtal
Bygglov
Granskning handlingar
Upphandling entreprenad
Entreprenörens projektering
Startbesked
Byggentreprenad
Slutbesked
Inredning
Inflyttning
Invigning
Klar gruppbostad

år 2
år 3
år 4
år 5
år 1
projektstart
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 252

Dnr KS 2019/00310

Revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet
med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. Bedömningen är vidare att
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i
kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering samt de
anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock finnas
utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern
kontroll.
Revisorerna anser att:
- Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för
ekonomistyrning.
- Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och väsentlighetsanalys
samt utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.
- Socialnämnden bör tillse att en riskanalys utarbetas till grund för internkontrollplan
Revisionsrapporten är översänd till nämnderna för kännedom och svar krävs således
inte. Valnämnden har dock behandlat rapporten och lämnar följande svar:
Valkansliet bedömer, baserat på samtal mellan avdelningen för juridik och
administration och ekonomiavdelningen, att valnämndens verksamhet är av liten
omfattning och att det därför inte är nödvändigt att upprätta delårsrapporter för
valnämnden. Flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för valnämndens
verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till kommunens centrala
ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut för april och augusti, samt vid
controllerrapporterna för februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en internkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis följa
kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-10.
Valnämndens protokoll 2019-09-26 § 13.
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-07-03.
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.
Följebrev till revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 252
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-10

Handläggare

Utredare Markus Hurtig
Telefon 0522-69 60 75
markus.hurtig@uddevalla.se

Revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet
med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. Bedömningen är vidare att
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i
kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering samt de
anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock finnas
utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern
kontroll.
Revisorerna anser att:
- Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för
ekonomistyrning.
- Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och väsentlighetsanalys
samt utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.
- Socialnämnden bör tillse att en riskanalys utarbetas till grund för internkontrollplan
Revisionsrapporten är översänd till nämnderna för kännedom och svar krävs således
inte. Valnämnden har dock behandlat rapporten och lämnar följande svar:
Valkansliet bedömer, baserat på samtal mellan avdelningen för juridik och
administration och ekonomiavdelningen, att valnämndens verksamhet är av liten
omfattning och att det därför inte är nödvändigt att upprätta delårsrapporter för
valnämnden. Flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för valnämndens
verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till kommunens centrala
ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut för april och augusti, samt vid
controllerrapporterna för februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en internkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis följa
kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-10.
Valnämndens protokoll 2019-09-26 § 13.

Dnr KS

2019/00310

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-10-10

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-07-03.
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.
Följebrev till revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Valnämnden
Kommunens revisorer

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00310

Protokollsutdrag
Valnämnden

2019-09-26

§ 13

Dnr VN 2019/00013

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018
Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god
revisionssed.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet
med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. Den sammanfattande bedömning är
vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som
finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering
samt de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock
finnas utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med
intern kontroll.
Revisorerna anser att:
- Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer
för ekonomistyrning.
- Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och
väsentlighetsanalys samt utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning
av den interna kontrollen.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden bör utveckla uppföljningen
utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning bedömer valkansliet, baserat
på samtal mellan avdelningen för juridik och administration och ekonomiavdelningen,
att valnämndens verksamhet är av liten omfattning och att det därför inte är nödvändigt
att upprätta delårsrapporter för valnämnden.
Valkansliet vill betona att det flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för
valnämndens verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till
kommunens centrala ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut för april och
augusti, samt vid controllerrapporterna för februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en internkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis följa
kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun.
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Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att
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samt de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock
finnas utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med
intern kontroll.
Revisorerna anser att:
- Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer
för ekonomistyrning.
- Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och
väsentlighetsanalys samt utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning
av den interna kontrollen.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden bör utveckla uppföljningen
utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning bedömer valkansliet, baserat
på samtal mellan avdelningen för juridik och administration och ekonomiavdelningen,
att valnämndens verksamhet är av liten omfattning och att det därför inte är nödvändigt
att upprätta delårsrapporter för valnämnden.
Valkansliet vill betona att det flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för
valnämndens verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till
kommunens centrala ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut för april och
augusti, samt vid controllerrapporterna för februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en internkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis följa
kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun.
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en
grundläggande granskning. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har under 2018 även genomfört
fördjupade granskningar och redovisningsrevision som ligger till grund för ansvarsprövningen.
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden.
Kommunstyrelsen och nämnderna har under året erhållit uppföljningar vad gäller ekonomi och
verksamhet. Kommunstyrelsen och nämnderna har behandlat delårsrapporter per april och
per augusti samt verksamhetsberättelser för 2018. Delårsrapporterna och verksamhetsberättelserna innehåller utöver uppföljning av ekonomi även en uppföljning av hur kommunstyrelsen
och nämnderna arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden.
Vi bedömer dock att valnämnden kan utveckla uppföljningen utifrån riktlinjer för ekonomistyrning.
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och merparten av nämnderna inför 2018 antagit internkontrollplaner för året utifrån genomförda riskanalyser. Vidare visar granskningen att
kommunstyrelsen och nämnderna erhållit uppföljning av de kontroller som framgår i respektive
kontrollplan i enlighet med aktuella anvisningar. Vi bedömer dock att det finns utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern kontroll.
Av granskningen framgår att kommunfullmäktiges beredningar utfört sina uppdrag i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer
framgår nedan.
•

Socialnämnden bör tillse att en riskanalys utarbetas till grund för internkontrollplan.

•

Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

•

Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och väsentlighetsanalys samt
utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed1.
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
•

Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?

•

Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.

•

Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga
i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.

•

Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut?

1.3. Avgränsningar
Granskningen avser verksamhetsår 2018 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i den löpande granskningen som är den del av redovisningsrevisionen.
1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 2.
1.5. Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, överförmyndaren, demokratiberedningen, hållbarhetsberedningen och valberedningen.

1

Kommunrevisionen har under 2018 utöver den grundläggande granskningen genomfört flera fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för
ansvarsprövningen.
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1.6. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:
•

Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomioch verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll

•

Löpande för en dialog med nämnder och styrelse

Nämnddialoger
Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger
med nedan nämnder:
•

Kommunstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Socialnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Valnämnden

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft möjlighet att
lyfta väsentliga frågor under året.
Uppföljande granskning
Inom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts
av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2016. Den uppföljande granskningen har dokumenterats i en separat rapport.
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2. Uddevalla kommuns styrmodell
2.1. Styrning i Uddevalla kommun
Kommunfullmäktige antog i mars 2015 kommunens vision2. Kommunfullmäktige antog i juni
2017 flerårsplan 2018–2020 med budget för 2018. Flerårsplan 2018–2020 med sammanställd
budget för 2018 antogs av kommunfullmäktige i februari 2019 3.
Av kommunens riktlinjer för styrning och ledning framgår att kommunfullmäktige utifrån visionen inför varje mandatperiod ska anta en strategisk plan med övergripande mål som utarbetats utifrån utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektiven är medborgare, medarbetare och
ekonomi. Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med kommunens vision och styrning av kommunens verksamhet.
De övergripande målen i den strategiska planen preciseras i prioriterade områden vilka beskriver vad som ska uppnås under den kommande mandatperioden. Den strategiska planen innehåller därtill mätbara och målsatta mått.
Kommunfullmäktige antar årligen en treårig flerårsplan utifrån den strategiska planen som inkluderar budget för det kommande året samt kommunfullmäktiges styrkort. Utifrån flerårsplanen utarbetar nämnderna treåriga verksamhetsplaner som innefattar de åtaganden som respektive nämnd erhållit genom flerårsplanen. Verksamhetsplanen innehåller även nämndens
styrkort som är utgångspunkten i respektive nämnds verksamhetsplan.
Figur 1. EYs tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem.

Vision (KF)

Strategisk plan
(KF)

Kommunfullmä
ktiges styrkort

Flerårs- och
verksamhetspl
an (KF /
nämnd)

Nämndernas
styrkort

I figuren ovanför illustreras EYs tolkning av kommunens styr- och ledningssystem

Kommunens styr- och ledningssystem förklaras närmare nedan:
2.1.1. Vision
Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av
styrande majoritet och opposition. Visionen anges på cirka 20 års sikt och fastställer kommunorganisationens riktning.
2.1.2. Strategisk plan
Kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen inför varje mandatperiod. Planen gäller
för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar:
•

Utvecklingsperspektiv som redogör för den politiska plattformen utifrån områdena medborgare, medarbetare och ekonomi.

Visionen lyder ”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv lust och läge ger livskvalitet”.
Flerårsplan 2018–2020 med sammanställd budget innehåller utöver kommunfullmäktiges styrkort
även nämndernas budget och styrkort.
2
3
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•
•
•

Övergripande mål finns inom varje utvecklingsperspektiv och beskriver de resultat eller
önskade lägen som är viktigast för kommunen att nå.
Prioriterade områden finns inom varje övergripande mål och är beskrivningen om vad
som ska uppnås under den kommande mandatperioden.
Mätbara och målsatta mått.

2.1.3. Flerårsplan
Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året
och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort.
2.1.4. Verksamhetsplan
Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån
tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren
samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den
innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen.
2.1.5. Styrkort
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar
som utgör grunden för varje nämndkort. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges
styrkort innefattar kommunens vision, utvecklingsperspektiv, övergripande mål, prioriterade
områden samt mätbara och målsatta mått.
Nämndernas styrkort innefattar:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens vision.
Utvecklingsperspektiv.
Fullmäktiges övergripande mål.
Fullmäktiges prioriterade områden.
Nämndens strategier för att nå de övergripande målen eller prioriterade områdena.
Fullmäktiges och nämndens mätbara och målsatta mått.
Nämndens uppdrag för att nå de övergripande målen eller prioriterade områdena.

2.2. Uppföljning och rapportering
Av kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning framkommer att uppföljning sker genom
två delårsrapporter (per april respektive augusti) samt bokslut/årsredovisning som redovisas
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna ska innehålla en helårsprognos för ekonomin totalt samt för respektive nämnd, bolag och stiftelse. Delårsrapporterna ska
också innehålla verksamhetsuppföljning4.
Varje nämnds egna uppföljning av ekonomin bör enligt riktlinjerna ske mer frekvent och på en
mer detaljerad nivå än vad som sker till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

4

Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning delårsrapporterna ska innehålla.
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Nämnder och förvaltningar har enligt riktlinjerna en skyldighet att snarast informera kommunstyrelsen respektive kommunledningskontoret om uppkomna avvikelser i pågående och/eller
planerade verksamheter även mellan de ordinarie uppföljningstillfällena.
Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta samt
redovisa åtgärder5.
2.3. Intern kontroll
Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen:
•
•

Ska utvärdera nämndernas internkontrollarbete.
Senast i oktober ska fastställa kommungemensamma kontrollpunkter för nästkommande års internkontroll.

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår nämnderna:
•

•

Senast i december varje år ska:
o Godkänna resultat från uppföljningen av internkontrollarbetet i december.
o Anta ny internkontrollplan
o Rapportera uppföljning samt ny internkontrollplan till kommunstyrelsen och
kommunrevisionen.
Vid upptäckta brister ska föreslå åtgärder i syfte att förbättra kontrollen.

Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen ska resultera i
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att
målsättningar uppnås samt att riktlinjer och föreskrifter följs/upprätthålls. Risk- och väsentlighetsanalysen ska dokumenteras.

5

För samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 procent av nämndens bruttokostnader.
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3. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för att styrning sker mot
kommunens vision och den gällande strategiska planen samt att verka för samverkan och
helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. Kommunstyrelsen har under 2018 haft elva sammanträden.
3.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer kommunstyrelsens styrkort med antagna
strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Kommunstyrelsen har i styrkortet 16 strategier, 35 uppdrag6 och 8 mått utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrkort.
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelse i olika
omfattning arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
3.2. Uppföljning och rapportering
Kommunstyrelsen har under 2018 tagit del av uppföljningar som avser kommunen som helhet
samt uppföljningar avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Nedan redovisas först
kommunstyrelsens samlade uppföljning och därefter den uppföljning som avser kommunstyrelsen.
3.2.1. Uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet
Kommunstyrelsen har följt upp kommunens ekonomi genom kommunens delårsrapporter per
april och augusti 2018. Vid uppföljningen per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 30 mnkr för helåret. Vid uppföljningen per augusti var prognosen en negativ budgetavvikelse om 15 mnkr för helåret.
Av kommunens samlade årsredovisning för 2018 framgår att kommunstyrelsen redovisar en
positiv budgetavvikelse för helåret om 18 mnkr.
I samband med delårsrapport per april informerades kommunstyrelsen om att de då prognostiserade underskotten hänfördes till barn- och utbildningsnämnden (- 30 mnkr) och socialnämnden (- 24 mnkr). Båda nämnderna uppgavs vid tillfället ha påbörjat ett arbete med att ta
fram handlingsplaner för åtgärder för att nå en budget i balans för helåret. I samma uppföljning
till kommunstyrelsen konstaterades att det inte fanns anledning till kommunövergripande åtgärder. Detta då resultatet av nämndernas egna åtgärder förväntades nå effekt till delårsprognosen i augusti. I delårsrapport per augusti framkommer ingen ytterligare uppföljning avseende socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ekonomi.

6

Av de 35 uppdragen kommer 7 stycken från kommunfullmäktige.
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3.2.2. Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet
Kommunstyrelsen har under året erhållit verksamhetsinformation från förvaltningen vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Information från kommundirektören”. Informationen har exempelvis avsett arbetet med ny översiktsplan, information om
lokalförsörjningsplan för de kommande tre åren, ny upphandlings- och inköpsorganisation och
kommunens kommunikation utåt under 2017.
Av protokoll framkommer att kommunstyrelsen fått ta del av ekonomisk uppföljning vid tre tillfällen under året. Utöver uppföljning genom delårsrapporter per april och per augusti har kommunstyrelsen erhållit en ekonomisk prognos för helåret vid sammanträdet i mars. Vid sammanträdet i mars prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 2,8 mnkr för helåret. I maj
prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 2 mnkr. I september prognostiserades en
positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar i verksamhetsberättelsen
för 2018 en positiv budgetavvikelse om 4,2 mnkr.
Kommunstyrelsen har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och kommunstyrelsens styrkort i
delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I uppföljningarna beskrivs arbetet
med de i styrkort fastställda uppdragen. Därtill görs en uppföljning av måtten.
3.2.3. Dialog med kommunstyrelsens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i kommunstyrelsen fördes en dialog om aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella händelser och utmaningar:
•

Kompetensförsörjning är en utmaning. Det utvecklingsprogram som finns fungerar väl.
Presidiet beskriver att det varierar mellan avdelningar hur bra kompetensförsörjningen fungerar. Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med en lönestrategi för korrekt lönesättning.

•

Presidiet uppger att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden fungerar bättre än innan kommunens strategiska avdelning fanns. I och
med den strategiska avdelningen finns en kontaktyta mellan styrelsen och nämnden.

•

Arbetslösheten i kommunen är något högre än i övriga kommuner i regionen. Presidiet
uppger att det genom arbetsmarknadsutskottet förs ett arbete med delegationen för unga
i arbete (DUVA), som avser uppsökandeverksamhet.

3.3. Intern kontroll
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en kommungemensam internkontrollpunkt. Kommunstyrelsen fastställde i december 2017 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen innehåller två kontrollpunkter. Kontrollpunkterna avser arbetsmarknadsavdelningens användande av projektmedel samt informationssäkerhet. Till grund för internkontrollplanen har styrelsen utarbetat en riskanalys.
Kommunstyrelsen har i december 2018 erhållit uppföljning av internkontrollplan 2018. Av uppföljningen framkommer att några mindre avvikelser noterats och därefter åtgärdats.
Kommunstyrelsen utvärderade i mars 2018 nämndernas internkontrollarbete.
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3.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att kommunstyrelsen arbetat med kommunens övergripande
mål och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att kommunstyrelsen arbetat med
att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styroch ledningssystem.
Granskningen visar att kommunstyrelsen erhållit ekonomiska uppföljningar under året. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens
styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Kommunstyrelsen har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Till grund för internkontrollplanen har en riskanalys utarbetats. Internkontrollplanen har följts upp genom en internkontrollrapport. Kommunstyrelsen har utarbetat en kommungemensam internkontrollpunkt samt utvärderat nämndernas internkontrollarbete i enlighet med riktlinjerna. Vår bedömning är att
kommunstyrelsen i allt väsentligt följer de anvisningar som finns avseende arbetet med intern
kontroll.
Kommunstyrelsen har under 2018 haft elva sammanträden. Av granskningen framkommer att
samtliga sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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4. Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunens förskole- grundskole- gymnasieskole- och särskoleverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens
svenska för invandrare (SFI) samt uppgifter för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS. Barn- och utbildningsnämnden har under 2018 haft elva sammanträden.
4.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 kommer barn- och utbildningsnämndens styrkort med antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Barn- och utbildningsnämnden har i styrkortet 8 strategier, 25 uppdrag7 och 51
mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelsen i olika omfattning arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
4.2. Uppföljning och rapportering
Barn- och utbildningsnämnden har under året har under året erhållit verksamhetsinformation
från förvaltningen vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen
”Information till nämnd”. Informationen har exempelvis avsett aktuell barnomsorgskö, ny kommunallag, aktuella inspektionsärenden samt lokalplanering.
Av protokoll framkommer att barn- och utbildningsnämnden fått ta del av ekonomisk uppföljning vid åtta tillfällen under året. Utöver uppföljning genom delårsrapporter per april och augusti har barn- och utbildningsnämnden erhållit ekonomisk uppföljning vid flera sammanträden
under året. I delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 30,2
mnkr för helåret. I delårsrapport per augusti prognostiserades en negativ budgetavvikelse om
18,1 mnkr. I kommunstyrelsens protokoll framkommer att nämnden i maj beslutat om generella
och enskilda åtgärder från i maj 2018 utifrån den prognostiserade negativa avvikelsen8. Åtgärder som omnämns är bland annat inköpsstopp och att nyanställningar ska prövas av närmsta
chef.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en negativ budgetavvikelse om 3,1 mnkr för helåret.
Barn- och utbildningsnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort
i delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetet med sju av de i styrkortet 25 fastställda uppdragen, varav två av fullmäktiges uppdrag. Därtill görs en uppföljning av 27 av 51 mått. Samtliga sju uppdrag från kommunfullmäktige följs dock upp i delårsrapporten per augusti9.

7

Av de 25 uppdragen kommer 7 stycken från kommunfullmäktige.
Budgetavvikelsen överskrider 1 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämnden är därför
ålagd att meddela åtgärd till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
9
I verksamhetsberättelsen motiveras avsaknaden av uppföljning av de fem uppdragen från kommunfullmäktige med att uppdragen anses slutförda, att de ingår i andra uppdrag eller att de är integrerade i
det dagliga arbetet.
8
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4.2.1. Dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i barn- och utbildningsnämnden fördes en dialog om bland annat aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns
nedanstående aktuella händelser och utmaningar:
•

I nämndens verksamhetsplan 2018 framkommer att det finns en påtaglig brist på behöriga
lärare inom SFI. Presidiet beskriver att det finns en lärarbrist och att det sker rekrytering
mellan kommuner. Vidare uppges personalomsättningen vara hög. Förvaltningen ska ha
fört ett arbete med att se till att det inte sker intern konkurrens om lärare inom förvaltningen,
mellan skolenheterna. Förvaltningsledningen ska ta fram strategier för att klara en långsiktig kompetensförsörjning, detta i samverkan med fackliga organisationer.

•

Presidiet uppger att den önskar en grundskoleutredning för att få till en strategisk samhällsplanering för grundskolan och en liknande utredning gentemot gymnasieskolan.
Lokalförsörjningen för förskoleverksamheten uppges fungera bra.

4.3. Intern kontroll
Barn- och utbildningsnämnden fastställde i oktober 2017 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen innehåller 15 kontrollmoment. Kontrollpunkterna avser bland annat genomgång
av placeringar i kommunal och fristående verksamhet samt genomgång av anställningar. Till
grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys utarbetats.
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2018 erhållit en delrapport och i december 2018 erhållit internkontrollrapport för helåret. Av internkontrollrapporten framkommer att ett flertal avvikelser konstaterats, men att kontrollen bedömts som god vid merparten av kontrollpunkterna.
Fem åtgärder har utarbetats utifrån avvikelserna.
4.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att barn- och utbildningsnämnden arbetat med kommunens
övergripande mål och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med
kraven i kommunens styr- och ledningssystem.
Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden erhållit ekonomiska uppföljning under
året. I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser för helåret. Nämnden
har informerat kommunstyrelsen om avvikelserna samt meddelat åtgärder. årsredovisningen
redovisas en negativ budgetavvikelse för året om 3,1 mnkr. Vår bedömning är att barn- och
utbildningsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och
ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Till grund för internkontrollplanen har en riskanalys utarbetats. Internkontrollplanen har följts upp genom en
internkontrollrapport. Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt följer
de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll.
Nämnden har under 2018 haft elva sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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5. Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunens uppgifter avseende socialtjänsten
och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar därutöver för exempelvis invandrar- och flyktingverksamhet, färdtjänst och riksfärdtjänst och tillsyn över tobaksförsörjning enligt tobakslagen. Socialnämnden har under 2018 haft tolv sammanträden.
5.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer socialnämndens styrkort med antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Socialnämnden har i styrkortet 8 strategier, 23 uppdrag10 och 9 mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelse i olika omfattning
arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
5.2. Uppföljning och rapportering
Socialnämnden har under året har under året erhållit verksamhetsinformation från förvaltningen vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Information
från förvaltningen. Informationen har exempelvis avsett aktiviteter i handlingsplan för trygghet,
service och delaktighet genom digitalisering, bemanningsläget under sommaren för hemtjänsten samt information om mat- och varudistribution.
Av protokoll framkommer att socialnämnden fått ta del av ekonomisk uppföljning vid samtliga
tolv sammanträden under 2018 genom uppföljning av nämndens månadsmått 11. Uppföljning
har därtill skett genom delårsrapporter per april och augusti. I delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 23,6 mnkr för helåret. I delårsrapport per augusti
prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 22 mnkr. De två största budgetavvikelserna
består enligt delårsrapporten av ökning av antal placeringar för barn och unga samt socialtjänstens ökade kostnader inom hemtjänsten. I delårsrapporten per augusti framkommer vilka
åtgärder som nämnden vidtagit till följd av budgetavvikelserna12. Åtgärder som omnämns är
exempelvis arbete med taxor för vårdavgifter samt arbete med effektivare hemtagningsprocess från sjukhus. Det framgår att nämnden under hösten 2018 påbörjat ett arbete med att
minska övertidskostnader inom hela förvaltningen. Socialnämnden beslutade i samband med
delårsrapport per augusti att informera kommunstyrelsen om budgetavvikelsen samt redovisa
sina åtgärder.
Socialnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en negativ budgetavvikelse om
22,5 mnkr för helåret.

10

Av de 23 uppdragen kommer 5 stycken från kommunfullmäktige.
Uppföljningen av månadsmått har avsett en månatlig sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter.
12
Budgetavvikelsen överskrider 1 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämnden är därför
ålagd att meddela åtgärd till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
11
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Socialnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort i delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetet
med 24 uppdrag och 20 mått.
5.2.1. Dialog med socialnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i socialnämnden fördes en dialog om aktuella
händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella händelser
och utmaningar:
•

Behoven inom äldreomsorg beräknas bli särskilt höga mellan 2025–2030 utifrån den demografiska utvecklingen. Därefter minskar behoven något.

•

Nämnden har utökat boenden som riktar sig till äldre och har differentierat boendena till
olika behov. Detta exempelvis genom trygghetsboenden för de som vill leva mer självständigt.

•

Nämnden vill utveckla hemmaplanslösningarna ytterligare. Externa platser uppges vara
dyra. Presidiet beskriver att nämnden behöver arbeta mer långsiktigt för att få ned kostnaderna.

•

Presidiet uppger att förvaltningen har i uppdrag att arbeta för att nämndens resultat för
helåret 2018 ska vara i linje med budget. Nämnden uppges satsa på digitalisering och ny
teknik, detta exempelvis genom att biståndsbeslut har automatiserats.

5.3. Intern kontroll
Socialnämnden fastställde i december 2017 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen
innehåller sex kontrollmoment. Kontrollmomenten avser exempelvis om skäl för val av leverantör dokumenterats (kopplat till direktupphandling) och kollegial granskning kopplat till hantering av kontantkort. Socialnämnden har inte utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till
grund för internkontrollplanen13.
Socialnämnden har i december 2018 erhållit en uppföljning av internkontrollarbetet 2018. Av
uppföljningen i december framkommer att vissa avvikelser konstaterats.
5.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att socialnämnden arbetat med kommunens övergripande mål
och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att socialnämnden arbetat med att
bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styr- och
ledningssystem.
Granskningen visar att socialnämnden erhållit ekonomiska uppföljning återkommande under
året. I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser för helåret. Nämnden
har i samband med beslut om delårsrapporter fattat beslut om åtgärder, något nämnden varit
ålagd att göra detta utifrån fullmäktiges riktlinjer. Nämnden har därtill informerat kommunstyrelsen om avvikelsen samt beslutade åtgärder. I verksamhetsberättelsen redovisas en negativ
budgetavvikelse för året om 22,5 mnkr. Vår bedömning är att socialnämnden i allt väsentligt
13

Detta framkommer av kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018
(sammanträde 28 mars 2018, §79)
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följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning
och rapportering.
Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Nämnden har inte utarbetat en
risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen. Internkontrollplanen har följts
upp i december 2018. Vår bedömning är att socialnämnden bör tillse att det årligen utarbetas
en risk- och väsentlighetsanalys inför arbetet med internkontrollplanen i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.
Nämnden har under 2018 haft tolv sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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6. Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt reglementet det övergripande ansvaret för kommunens
samtliga lokaler. Nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa
egendom i den mån uppgiften inte givits åt annan. Därtill ansvarar samhällsbyggnadsnämnden
för att uppföra byggnader och verkställa förvärv och försäljningar av fastigheter. Nämnden ska
också bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, detaljplanläggning, byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda
vägar. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 haft elva sammanträden.
6.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer samhällsbyggnadsnämndens styrkort med
antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Samhällsbyggnadsnämnden har i styrkortet 23 strategier, 31 uppdrag14 och
22 mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelse i olika omfattning
arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
6.2. Uppföljning och rapportering
Samhällsbyggnadsnämnden har under året erhållit verksamhetsinformation från förvaltningen
vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Information från
ordförande och förvaltningschef”. Informationen har exempelvis avsett rekrytering av bygglovshandläggare, deltagande i seminarium om träbyggnation samt uppstartat arbete med att
ta fram underlag för kriterier till ett gestaltningsråd.
Av protokoll framkommer att samhällsbyggnadsnämnden fått ta del av ekonomisk information
vid samtliga elva sammanträden under 2018 genom den stående punkten på dagordningen
”Information ekonomi”15. Uppföljning har därtill skett genom delårsrapporter per april och augusti. I delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 1,5 mnkr för
helåret. I delårsrapport per augusti prognostiserades ett nollresultat gentemot budget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr för helåret.
Samhällsbyggnadsnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort
i delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetet med 36 uppdrag och 31 mått.

14

Av de 31 uppdragen kommer 2 stycken från kommunfullmäktige.
Informationen har exempelvis handlat om förvaltningens arbete med årsbokslut och förslag om reviderade riktlinjer för internhyra. Vid flera av tillfällena har ingen ekonomisk information delgivits nämnden med hänvisning till att det inte funnits någonting att rapportera.
15

17

6.2.1. Dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i samhällsbyggnadsnämnden fördes en dialog
om aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella
händelser och utmaningar:
•

Presidiet uppger att samhällsbyggnadsförvaltningen har utmaningar avseende att rekrytera personal. Nämnden genomför insatser, exempelvis genom närvaro vid mässor på
högskolor i syfte att rekrytera fler medarbetare till förvaltningen. Fastighetsförvaltare och
planarkitekter lyfts som särskilt svåra yrkesgrupper att rekrytera.

•

Enligt presidiet är det en utmaning att finansiera vissa framtida projekt.

•

Nämnden uppges ha god framförhållning i planarbetet kopplat till bostäder, men mindre
god framförhållning för industri- och affärsmark. I Ljungskile uppges det vara mest akut
brist på industri- och affärsmark.

6.3. Intern kontroll
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde i januari 2018 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen innehåller tre kontrollpunkter. Kontrollpunkterna avser direktupphandling, bemötande via telefon och e-post samt diarieföring av handlingar. Samhällsbyggnadsnämnden har
utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen.
Nämnden har i december 2018 erhållit en uppföljning av internkontrollarbetet 2018 genom en
granskningsrapport per kontrollpunkt. Av uppföljningen i december framkommer att vissa avvikelser konstaterats. Förvaltningen har i granskningsrapporterna formulerat ett antal rekommendationer utifrån resultatet.
6.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsnämnden arbetat med kommunens övergripande mål och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem.
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden erhållit ekonomisk uppföljning under året.
I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser respektive ett nollresultat mot
budget för helåret. I årsredovisningen redovisas en positiv budgetavvikelse för året om 1,2
mnkr. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar
som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Nämnden har utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen. Internkontrollplanen
har följts upp i december 2018. Vi noterar att nämnden antog internkontrollplanen för 2018
under sammanträdet i januari 2018. Enligt riktlinjerna ska nämnden anta en internkontrollplan
senast i december. Vår bedömning är dock att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak följer
de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll.
Nämnden har under 2018 haft elva sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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7. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är enligt reglemente kommunens organ för förverkligande av kommunens kulturpolitiska, idrottspolitiska och fritidspolitiska mål. Nämnden ansvarar för att aktivt
stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom kultur- idrotts-, och fritidsområdet. Nämnden ansvarar därtill för att fastställa normer och regler och fördela kommunens
anslag och bidrag till föreningsverksamhet med mera. Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden haft elva sammanträden.
7.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer kultur- och fritidsnämndens styrkort med
antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Kultur- och fritidsnämnden har i styrkortet 12 strategier, 13 uppdrag16 och 14
mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelsen i olika omfattning arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
7.2. Uppföljning och rapportering
Kultur- och fritidsnämnden har under året har under året erhållit verksamhetsinformation från
förvaltningen vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Förvaltningschefen informerar”. Informationen har exempelvis avsett anpassning av Rimnersvallen till SM-standard, planerade organisationsförändringar inom avdelningen unga samt information om Uddevalla Ridklubbs begäran om hyresfrihet.
Av protokoll framkommer att kultur- och fritidsnämnden fått ta del av ekonomisk uppföljning vid
två tillfällen under året. Uppföljning har skett genom delårsrapporter per april och augusti. I
delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr för året. I
delårsrapport per augusti prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Nämnden godkände delårsrapporterna utan att besluta om åtgärder17.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1,6 mnkr för helåret.
Kultur- och fritidsnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort i
delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs
arbetet med 22 uppdrag och 23 mått.
7.2.1. Dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i kultur- och fritidsnämnden fördes en dialog
om aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella
händelser och utmaningar:

16

Av de 13 uppdragen kommer 6 stycken från kommunfullmäktige.
Budgetavvikelsen underskrider 1 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämnden är därför inte ålagd att meddela åtgärd till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
17

19

•

Presidiet uppger att det finns utmaningar med att hantera ekonomin under de kommande
åren samt att besparingar kan komma att behöva genomföras.

•

Det uppges vara lång kö till kulturskolan. Nämnden ska ha diskuterat möjligheten att ha
fler elever per lärare i kulturskolan.

•

Enligt presidiet har förvaltningen i uppdrag att se över hela Rimnersområdet i syfte att bilda
ett idrottscentrum. Rimnersområdet beskrivs idag som trångt för de föreningar som verkar
där.

7.3. Intern kontroll
Kultur- och fritidsnämnden fastställde i december 2017 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen innehåller tre kontrollpunkter. Kontrollpunkterna avser direktupphandling, efterlevnad av riktlinjer samt avtalsuppföljning. Till grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys utarbetats.
Kultur- och fritidsnämnden har i december 2018 erhållit en uppföljning av internkontrollarbetet
201818. Av uppföljningen framkommer att vissa avvikelser konstaterats.
7.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att kultur- och fritidsnämnden arbetat med kommunens övergripande mål och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i
kommunens styr- och ledningssystem.
Granskningen visar att kultur- och fritidsnämnden erhållit ekonomiska uppföljning kontinuerligt
under året. I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser för helåret. I verksamhetsberättelsen redovisas en negativ budgetavvikelse för året om 3,1 mnkr. Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Till grund för internkontrollplanen har en riskanalys utarbetats. Internkontrollplanen har följts upp i december 2018.
Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar som finns
avseende arbetet med intern kontroll.
Nämnden har under 2018 haft elva sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.

18

Av protokoll framkommer därtill att nämnden vid två tillfällen under året haft överläggningar avseende arbetet med intern kontroll.
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8. Valnämnden
Valnämnden är enligt reglementet kommunens lokala valmyndighet. Nämnden ska fullgöra de
uppgifter som ankommer på valnämnden enligt vallagen och annan lagstiftning rörande allmänna val och folkomröstningar. Valnämnden ansvarar exempelvis den lokala organisationen
vid genomförande av allmänna val, samt för översynen av kommunens indelning i valdistrikt.
Valnämnden har under 2018 haft tre sammanträden.
8.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
Valnämnden omfattas enligt kommunledningskontoret inte av kommunens styr- och ledningssystem och har inte utarbetat ett styrkort med strategier, uppdrag och mått. Valnämnden har
utarbetat en budget för 2018.
8.2. Uppföljning och rapportering
Nämnden har vid sina sammanträden under året erhållit verksamhetsinformation från valkansliet avseende exempelvis annonsering av förtidsröstning inför valet, bemanning under valdagen och om valadministrationssystemet.
Av protokoll framkommer att valnämnden inte erhållit ekonomisk uppföljning under året. Vidare
framgår av protokoll att nämnden inte behandlat delårsrapporter per april och augusti. Av kommunens samlade delårsrapporter per april och september prognostiserade valnämnden ett
nollresultat för helåret. Av kommunens årsredovisning framgår att valnämnden redovisar en
positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr.
8.2.1. Dialog med valnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i valnämnden fördes en dialog om bland annat
aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella
händelser och utmaningar:
•

Nämnden har arbetat med säkerhet inför de allmänna valen 2018. Nämnden har haft kontakt med kommunens säkerhetschef för att genomföra en säkerhetsanalys. Vid mötet behandlades även frågor så som närvaro av tolkar, samhällsvägledare och väktare. Under
valdagen ska nämnden ha erhållit rapporter från väktare timmesvis. Enligt uppgift ska de
erhållna rapporterna under valdagen inte ha visat på några väsentliga händelser.

•

Valnämnden hade några veckor innan dialogtillfället i oktober 2018 en genomgång inför
EU-valet i maj 2019. Vid tillfället fattades exempelvis beslut om vallokaler.

8.3. Intern kontroll
Valnämnden har för 2018 inte utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys med tillhörande internkontrollplan.
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8.4. Vår bedömning
Valnämnden omfattas inte av kommunfullmäktiges styr- och ledningssystem och har inte utarbetat styrkort. Vi konstaterar att valnämnden inte omfattas av kommunfullmäktiges styrkort,
strategier, uppdrag och mått.
Granskningen visar att valnämnden inte erhållit ekonomisk uppföljning under 2018. Därtill har
valnämnden inte utarbetat delårsrapporter per april och augusti. Enligt kommunfullmäktiges
riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna upprätta delårsrapporter per april och augusti.
Vår bedömning är att valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån riktlinjer för ekonomistyrning.
Av granskningen framgår att valnämnden inte utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys samt
en internkontrollplan för 2018. I kommunallagen framkommer att nämnder ansvarar för att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Vidare framgår i kommunfullmäktiges riktlinjer för intern kontroll att nämnderna senast i december årligen ska anta en internkontrollplan som utgår från en risk- och väsentlighetsanalys.
Valnämnden har en begränsad verksamhet utöver den verksamhet som bedrivs de år de ska
genomföras allmänna val. Det kan dock förekomma risker i nämndens verksamhet. Vår bedömning är att valnämnden i samband med valår bör genomföra en risk- och väsentlighetsanalys samt utarbeta en internkontrollplan. Valnämnden bör även ta del av uppföljning av internkontrollplanen.
Nämnden har under 2018 haft tre sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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9. Kommunfullmäktiges beredningar
9.1. Kommunfullmäktiges uppdrag till beredningarna
År 2018 fanns nedanstående tre beredningar:
•

Demokratiberedningen

•

Hållbarhetsberedningen

•

Valberedningen

I kommunfullmäktiges arbetsordning beskrivs beredningarnas uppdrag vilka beskrivs och följs
upp nedan.
9.2. Uppföljning och rapportering
Nedan redogörs för beredningarnas arbete under året utifrån beredningarnas, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll och minnesanteckningar.
9.2.1. Demokratiberedningen
Demokratiberedningen ska bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens
demokratiarbete. Beredningen ska även bereda ärenden om ungdomsfullmäktiges genomförande och utveckling och initiera demokratiprojekt. Beredningen ska följa den verksamhet inom
kommunen som hör till dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som
beredningen finner efterfrågade.
Av beredningens protokoll framkommer att beredningen återkommande under året erhållit information från bland annat kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Informationen har exempelvis avsett uppstart av kommunens kontaktcenter för att förenkla och förbättra den kommunala servicen, insatser för ökat valdeltagande, strategi för en stark demokrati och information om arbetet med nya ungdomsfullmäktige.
Demokratiberedningen redogör i verksamhetsberättelsen 2018 för sitt arbete utifrån sina tilldelade uppdrag. Det framkommer exempelvis i verksamhetsberättelsen att beredningen via
ett uppdrag till arbetsmarknadsavdelningen medverkat till att tre insatser genomförts för att
öka valdeltagandet 2018.
9.2.2. Hållbarhetsberedningen
Hållbarhetsberedningen ska verka för utveckling och samordning på strategisk nivå av kommunens arbete inom tre hållbarhetsdimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den.
Av beredningens protokoll framkommer att beredningen återkommande under året erhållit information från bland annat samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Informationen har exempelvis avsett ett projekt inom arbetsmarknadsavdelningen för att bryta
segregation, lägesrapport från fordonsgruppen, information om återbrukspark samt projekt
kring Byfjorden.
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Av protokoll framgår inte att beredningen upprättat en verksamhetsberättelse.
9.2.3. Valberedningen
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Av beredningens protokoll framkommer att beredningen erhållit information från valberedningens sekreterare om val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktige för perioden 2019–2022. Av protokoll framkommer att valberedningen till kommunfullmäktige föreslagit val till ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder med mera.
Av protokoll framgår inte att beredningen upprättat en verksamhetsberättelse.
9.3. Vår bedömning
Kommunfullmäktige har i arbetsordningen formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll framkommer att beredningarna arbetat med de
uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges arbetsbeskrivning för beredningarna. Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.
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10. Samlad bedömning
10.1. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens
styr- och ledningssystem. Vår sammanfattande bedömning är vidare att kommunstyrelsen och
nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering. Vi bedömer dock att valnämnden kan utveckla
uppföljningen utifrån riktlinjer för ekonomistyrning. Därtill är vår sammanfattande bedömning
att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de anvisningar som finns avseende
arbetet med intern kontroll. Vi bedömer dock att det finns utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern kontroll.
Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att beredningarna i allt väsentligt utfört sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
10.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har kommunstyrelsen och
nämnderna säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
bestämt?

Ja. Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna
arbetat med kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriterade områden under året.

Har kommunstyrelsen och
nämnderna säkerställt en
tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i
enlighet med kraven i kommunens styrmodell.

Ja. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och
nämnderna under året behandlat delårsrapporter per augusti
respektive september samt verksamhetsberättelser. Delårsrapporterna har utöver ekonomiuppföljning även innehållit
uppföljning av kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden. Därtill har vissa nämnder återkommande erhållit ekonomiuppföljning.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styr- och
ledningssystem. Vi konstaterar att valnämnden inte omfattas
av kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriterade områden.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styroch ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Vi konstaterar dock att valnämnden kan utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
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Har kommunstyrelsen och
nämnderna säkerställt en
tillräcklig intern kontroll? Det
vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt
kommunens styrmodell.

Delvis. Granskningen visar att kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys och därefter antagit en internkontrollplan. Vår bedömning är att kommunstyrelsen och dessa nämnder i allt väsentligt följer de anvisningar som finns avseende arbetet
med intern kontroll.
Av granskningen framgår att socialnämnden och valnämnden inte utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys. Därtill har
valnämnden inte antagit en internkontrollplan för året. Vår
bedömning är att socialnämnden och valnämnden bör utveckla arbetet med intern kontroll.

Har
kommunfullmäktiges
beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut

Ja. Granskningen visar att beredningarna arbetat med de
uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt
väsentligt utövat respektive uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.

10.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer
framgår nedan.
•

Socialnämnden bör tillse att en riskanalys utarbetas till grund för internkontrollplan.

•

Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

•

Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och väsentlighetsanalys samt
utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning av den interna kontrollen.

Göteborg den 25 mars

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Ludwig Reismer
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap.
Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll samt
måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande granskningen bland annat
om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:
•

Tolkat mål och uppdrag från kommunfullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar
som styrsignaler till verksamheten.

•

Genomfört en egen riskanalys.

•

Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser.

•

Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering.

•

Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovisning.

•

Tydliga beslutsunderlag och protokoll.
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Bilaga 2: Revisionskriterier
Kommunallagen
Av kommunallagen 6 kap 1 § framkommer att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.
Kommunens styr- och ledningssystem
Nedan delar utgår från kommunens riktlinjer för styrning och ledning, riktlinjer för ekonomistyrning samt riktlinjer för intern kontroll.

Styrning
Kommunens nämnder ska enligt riktlinjerna för styrning och ledning årligen utarbeta ett styrkort
i sin verksamhetsplan. Nämndernas styrkort ska innefatta:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens vision
Utvecklingsperspektiv
Fullmäktiges övergripande mål
Fullmäktiges prioriterade områden
Nämndens strategier för att nå de övergripande målen eller prioriterade områdena
Fullmäktiges och nämndens mätbara och målsatta mått
Nämndens uppdrag för att nå de övergripande målen eller prioriterade områdena

Uppföljning och rapportering
Kommunens nämnder ska enligt riktlinjer för ekonomistyrning följa upp sin ekonomi och sin
verksamhet i två delårsrapporter, en per april och en per augusti. Delårsrapporterna ska innehålla en helårsprognos för ekonomin. Varje nämnds egna uppföljning av ekonomin bör enligt
riktlinjerna ske mer frekvent och på en mer detaljerad nivå än vad som sker till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
Nämnder och förvaltningar har skyldighet att snarast informera kommunstyrelsen respektive
kommunledningskontoret om uppkomna avvikelser i pågående och/eller planerade verksamheter även mellan de ordinarie uppföljningstillfällena.
Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta samt
redovisa åtgärder.
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen ska enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll utvärdera nämndernas
internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska därtill senast i oktober årligen fastställa kommungemensamma kontrollpunkter för nästkommande års internkontroll.
Nämnderna ska enligt samma riktlinjer:
•
•
•
•
•

Senast i december varje år ska:
Godkänna resultat från uppföljningen av internkontrollarbetet i december.
Anta ny internkontrollplan
Rapportera uppföljning samt ny internkontrollplan till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
Vid upptäckta brister ska föreslå åtgärder i syfte att förbättra kontrollen.

Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen ska mynna ut i
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att
målsättningar uppnås samt att riktlinjer och föreskrifter följs/upprätthålls. Risk- och väsentlighetsanalysen ska dokumenteras.
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Bilaga 3: Källförteckning
Dialoger med presidium
•

Kommunstyrelsen

2018-12-11

•

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-19

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden_________________2018-11-21

•

Socialnämnden________

•

Valnämnden

__________ 2018-12-19
2018-12-11

_____________________2018-12-19

Riktlinjer, anvisningar & reglemente

Internkontrollplaner

•

Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun

•

Kommunstyrelsen

•

Riktlinjer för styrning och ledning

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument

•

Socialnämnden

•

Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Uddevalla kommun

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges Flerårsplan 2018 –
2020 med sammanställd budget 2018

Verksamhetsberättelser 2018
•

Årsredovisning 2018

•

Kommunstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Socialnämnden

•

Kommunstyrelsen

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Socialnämnden

•

Demokratiberedningen

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2018–2020 med budget 2018

Delårsrapporter per april 2018

Delårsrapporter per augusti 2018

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunens samlade delårsrapport

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Kommunstyrelsen

•

Socialnämnden

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Socialnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden
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Protokoll från styrelse, nämnder och beredningar
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

•

2018-01-31

•

2018-01-25

•

2018-01-17

•

2018-01-18

•

2018-02-28

•

2018-02-15

•

2018-02-21

•

2018-02-22

•

2018-03-28

•

2018-03-22

•

2018-03-21

•

2018-03-22

•

2018-04-25

•

2018-04-19

•

2018-04-18

•

2018-04-19

•

2018-05-30

•

2018-05-24

•

2018-05-16

•

2018-05-24

•

2018-06-20

•

2018-06-15

•

2018-06-21

•

2018-06-14

•

2018-08-29

•

2018-08-23

•

2018-07-18

•

2018-08-23

•

2018-09-26

•

2018-09-20

•

2018-08-15

•

2018-09-20

•

2018-10-31

•

2018-10-25

•

2018-09-19

•

2018-10-18

•

2018-11-28

•

2018-11-22

•

2018-10-17

•

2018-11-22

•

2018-12-19

•

2018-12-13

•

2018-11-21

•

2018-12-13

•

2018-12-20

Kultur- och fritidsnämnden

Valnämnden

Demokratiberedningen

Hållbarhetsberedningen

•

2018-01-18

•

2018-01-30

•

2018-02-09

•

2018-02-06

•

2018-02-15

•

2018-04-23

•

2018-03-02

•

2018-03-06

•

2018-03-22

•

2018-12-05

•

2018-03-14

•

2018-04-04

•

2018-04-19

•

2018-04-06

•

2018-05-08

•

2018-05-24

•

2018-05-04

•

2018-06-05

•

2018-06-12

•

2018-09-07

•

2018-09-04

•

2018-08-30

•

2018-11-19

•

2018-10-05

•

2018-10-02

•

2018-09-20

•

2018-12-07

•

2018-11-02

•

2018-11-06

•

2018-10-18

•

2019-01-08

•

2018-12-07

•

2018-12-04

•

2018-11-22

•

2018-12-13

Valberedningen
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2019-04-03

Kommunens revisorer

Till: Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Grundläggande granskning 2018
EY på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. Granskningens
syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verk-samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt arbetat
med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styroch ledningssystem. Den sammanfattande bedömning är vidare att kommunstyrelsen och
nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem
avseende uppföljning och rapportering. Valnämnden bedöms dock kunna utveckla uppföljningen
utifrån riktlinjer för ekonomistyrning. Därtill är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak följer de anvisningar som finns avseende arbetet med
intern kontroll. Det bedöms dock finnas utvecklingsområden avseende socialnämndens samt
valnämndens arbete med intern kontroll.
Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att
beredningarna i allt väsentligt utfört sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Granskningsrapporten översänds för kännedom.

Uddevalla den 3 april 2019

Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 253

Dnr KS 2019/00614

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2020
Sammanfattning

Enligt gällande kommunallag behöver inte längre annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden ske i ortstidningar. Ändringen är en följd av att kravet på en digital
anslagstavla har införts där tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden
måste ske senast en vecka före sammanträdesdatumet.
Kommunledningskontoret föreslår ändå efter samråd med kommunfullmäktiges
ordförande att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fortsatt
ska ske i tidningarna Västsverige och Bohusläningen.
Camilla Olsson (C), Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson
(SD) och Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), Jonas Sandwall (KD) och
Anna Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Yrkanden

Martin Pettersson (SD): Avslag till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Västsverige och
Bohusläningen under år 2020.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-10-15

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2020
Sammanfattning

Enligt gällande kommunallag behöver inte längre annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden ske i ortstidningar. Ändringen är en följd av att kravet på en digital
anslagstavla har införts där tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden
måste ske senast en vecka före sammanträdesdatumet.
Kommunledningskontoret föreslår ändå efter samråd med kommunfullmäktiges
ordförande att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fortsatt
ska ske i tidningarna Västsverige och Bohusläningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Västsverige och
Bohusläningen under år 2020.
Ärendebeskrivning

Sedan den 1 januari 2018 är det inte längre ett lagkrav att kommunfullmäktiges
sammanträden ska kungöras i ortstidningarna. Regeringen skriver i propositionen till
den nya kommunallagen att kravet på en digital anslagstavla ersätter och förbättrar den
informationsspridning som annonsering i ortstidningen syftade till. Slopandet av kravet
innebär dock inget hinder för kommunerna att ändå annonsera sammanträdena via
ortstidningarna också.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-14 § 276 att annonsering för 2019 skulle ske i
tidningen Uddevalla 7Dagar. När tidningen lade ned i början av 2019 fattade
kommunfullmäktige ett nytt beslut om att under fortsatta delen av 2019 annonsera
kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Bohusläningen och Västsverige.
I samråd med kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunledningskontoret att
under 2020 fortsatt annonsera i tidningarna Västsverige och Bohusläningen.

Dnr KS

2019/00614

Tjänsteskrivelse
2019-10-15

Baserat på 2019 års priser bedöms kostnaderna för annonseringen till ca 90 200 kr/år
exklusive moms. Kostnaderna ryms inte tillfullo inom upprättat förslag till
kommunfullmäktiges detaljbudget för 2020, följaktligen ska kommunledningskontoret
undersöka möjligheterna att anpassa annonseringarna (storlek, textmassa m.m.) utefter
avsatta medel.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret.

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

2(2)
Dnr KS 2019/00614

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 254

Dnr KS 2019/00755

Prenumeration av tidskrift till förtroendevalda i
kommunfullmäktige för 2020-2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 275 att godkänna prenumeration av
tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
under mandatperioden 2019-2022.
I ett led i kommunens besparingar föreslår kommunledningskontoret efter samråd med
kommunfullmäktiges ordförande att begränsa prenumerationen till att endast omfatta de
ledamöter och ersättare som aktivt begär att få fortsätta prenumerationen. En skriftlig
begäran om detta ska ha inkommit till kommunledningskontoret@uddevalla.se senast
den 30 november 2019. De som inte inom denna tid har begärt att få förlängd
prenumerationen kommer inte att under den fortsatta mandatperioden kunna få en
prenumeration. Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kommer i samband
med tillträdandet att erbjudas en prenumeration.
Kostnaderna per prenumeration uppgår till 2155 kr, 2020 års pris, priset för e-tidningen
detsamma som för papperstidningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-11-14 § 275
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna med följande ändring
att erbjuda alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fortsatt prenumeration
samt att kommunledningskontoret ska skicka ut ett erbjudande till alla om detta.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Ingemar Samuelssons
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-14 § 275,
att godkänna prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige under perioden 2020–2022 under förutsättning att
ledamoten eller ersättaren senast den 30 november 2019 skriftligen tackar ja till
utskickat erbjudande från kommunledningskontoret.
att nya ledamöter och ersättare efter den 30 november 2019 kommer att erbjudas
tidningen i samband med att de tillträder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 254

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-10-14

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Prenumeration av tidskrift till förtroendevalda i
kommunfullmäktige för 2020-2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 275 att godkänna prenumeration av
tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
under mandatperioden 2019-2022.
I ett led i kommunens besparingar föreslår kommunledningskontoret efter samråd med
kommunfullmäktiges ordförande att begränsa prenumerationen till att endast omfatta de
ledamöter och ersättare som aktivt begär att få fortsätta prenumerationen. En skriftlig
begäran om detta ha inkommit till kommunledningskontoret@uddevalla.se senast den
30 november 2019. De som inte inom denna tid har begärt att få förlängd
prenumerationen kommer inte att under den fortsatta mandatperioden kunna få en
prenumeration. Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kommer i samband
med tillträdandet att erbjudas en prenumeration.
Kostnaderna per prenumeration uppgår till 2155 kr, 2020 års pris, priset för e-tidningen
detsamma som för papperstidningen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-11-14 § 275
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14 § 275,
att godkänna prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige under perioden 2020–2022 under förutsättning att
ledamoten eller ersättaren senast den 30 november 2019 skriftligen begär det hos
kommunledningskontoret samt
att nya ledamöter och ersättare efter den 30 november 2019 kommer att erbjudas
tidningen i samband med att de tillträder.

Dnr KS

2019/00755

Tjänsteskrivelse
2019-10-14

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Förvaltningsekonom, kommunledningskontoret

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

2(2)
Dnr KS 2019/00755

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-11-14

§ 275

Dnr KS 2018/00687

Prenumeration av tidskrift till förtroendevalda år 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattar i början av varje mandatperiod beslut om prenumeration av
tidskrift till förtroendevalda i kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige föreslås under år 2019 få prenumeration på tidskriften Dagens
Samhälle. Nytt ställningstagande för år 2020 tas i slutet av 2019 i samband med
kommunfullmäktiges internbudget för det kommande året.
Jaana Järvitalo (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-31 § 242.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-03.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna prenumeration av tidskriften Dagens Samhälle till samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2019-2022.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-11-19
Elving Andersson, Sonny Persson, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-19 intygar
Annica Åberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 255

Dnr KS 2019/00630

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020,
kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges samlade budgetram för 2020 uppgår till 11,0 mkr och innefattar
omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och
vänortskommittén.
mkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
löpande
pris 2020
11,0

Plan
2021

Plan
2022

10,7

Budget
Fast pris
2020
10,7

Kommunbidrag

10,6

11,0

11,0

Investeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Budget per verksamhetsområde

mkr
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Överförmyndaren
Vänortskommittén
Summa

Intäkter

0,000
0,000
0,024
0,000
0,024

Kostnader

2,430
2,065
6,129
0,400
11,024

Netto =
budgetram 2020

2,430
2,065
6,105
0,400
11,000

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till
ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning
på rådhuset samt kostnader kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige trädde i kraft 2019 och uppstart beräknas under 2020. Utfallet för
arvodeskostnaderna 2019 har varit högre än avsatt budget, detta har föranlett en översyn
av samtliga kostnader inom kommunfullmäktiges budgetram med en minskning utav
diverse kostnadsposter. Inom kommunfullmäktiges budgetposter föreslås även en
minskning av kostnaderna för prenumerationerna på Dagens Samhälle, där denna endast
ska ges till de som önskar.
Kommunens revisorer
Revisorernas budget omfattar kostnader för sakkunnigt biträde från Ernst & Young
beträffande administration, samt arvoden och ersättningar till de förtroendevalda
revisorerna och utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. Revisorerna sammanträder en
gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs även
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 255

Överförmyndaren
Överförmyndaren konstaterar att budgetens huvudsakliga poster består av arvoden samt
omkostnader för överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som
kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning
utifrån tidigare år. Överförmyndarkontoret står inför ökade kostnader avseende nytt
ärendehanteringssystem. Detta kommer att innebära en ökad kostnad för
överförmyndaren. Utgångspunkten har varit att denna ökade kostnad ska finansieras
inom ram, vilket har gjort att övriga kostnader har setts över.
Vänortskommittén
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig
kontaktverksamhet samt arvoden till ledamöter. 2020 kommer det att vara
vänortskonferens i Loimaa, därav har vänortskommitténs budget utökats genom
omfördelning från kommunfullmäktige.
Budgeten för kommunens revisorer har beretts av kommunfullmäktiges presidium enligt
bilagd skrivelse daterad 2019-10-07.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-14
Skrivelse av kommunfullmäktiges presidium.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ovan ska utgöra verksamhetsplan för kommunfullmäktige samt fastställa
fördelningen av kommunfullmäktiges budgetram 2020.
Deltar ej i beslut

Socialdemokratenas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-14

Dnr KS

Handläggare

Ekonom Micaela Fondin
Telefon 0522-69 61 34
micaela.fondin@uddevalla.se

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020,
kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges samlade budgetram för 2020 uppgår till 11,0 mkr och innefattar
omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och
vänortskommittén.
mkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
löpande
pris 2020
11,0

Plan
2021

Plan
2022

10,7

Budget
Fast pris
2020
10,7

Kommunbidrag

10,6

11,0

11,0

Investeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Budget per verksamhetsområde

mkr
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Överförmyndaren
Vänortskommittén
Summa

Intäkter

0,000
0,000
0,024
0,000
0,024

Kostnader

2,430
2,065
6,129
0,400
11,024

Netto =
budgetram 2020

2,430
2,065
6,105
0,400
11,000

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till
ledamöter och ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning
på rådhuset samt kostnader kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige trädde i kraft 2019 och uppstart beräknas under 2020. Utfallet för
arvodeskostnaderna 2019 har varit högre än avsatt budget, detta har föranlett en översyn
av samtliga kostnader inom kommunfullmäktiges budgetram med en minskning utav
diverse kostnadsposter. Inom kommunfullmäktiges budgetposter föreslås även en
minskning av kostnaderna för prenumerationerna på Dagens Samhälle, där denna endast
ska ges till de som önskar.
Kommunens revisorer
Revisorernas budget omfattar kostnader för sakkunnigt biträde från Ernst & Young
beträffande administration, samt arvoden och ersättningar till de förtroendevalda
revisorerna och utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. Revisorerna sammanträder en
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Kommunledningskontoret

2019-10-14

gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs även
dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som
revisorerna är utsedda till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala
revisorerna som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och
föreningar som ingår i det samlade kommunala revisionsuppdraget.
Överförmyndaren
Överförmyndaren konstaterar att budgetens huvudsakliga poster består av arvoden samt
omkostnader för överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som
kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning
utifrån tidigare år. Överförmyndarkontoret står inför ökade kostnader avseende nytt
ärendehanteringssystem. Detta kommer att innebära en ökad kostnad för
överförmyndaren. Utgångspunkten har varit att denna ökade kostnad ska finansieras
inom ram, vilket har gjort att övriga kostnader har setts över.
Vänortskommittén
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig
kontaktverksamhet samt arvoden till ledamöter. 2020 kommer det att vara
vänortskonferens i Loimaa, därav har vänortskommitténs budget utökats genom
omfördelning från kommunfullmäktige.
Budgeten för kommunens revisorer har beretts av kommunfullmäktiges presidium enligt
bilagd skrivelse daterad 2019-10-07.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-14
Skrivelse av kommunfullmäktiges presidium.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ovan ska utgöra verksamhetsplan för kommunfullmäktige samt fastställa
fördelningen av kommunfullmäktiges budgetram 2020.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Ekonomiavdelningen, enheten planering och styrning

Micaela Fondin
Ekonom

Dnr KS 2019/00630
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Skrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-07

Budget för kommunens revisorer 2020
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av
fullmäktiges presidium senast före oktober månads utgång.
Revisionen har under de senaste åren redovisat ett överskott mot budget, för 2018 var
resultatet 48 tkr, för 2017 och 2016 var resultatet 403 tkr respektive 266 tkr. För 2019
prognostiseras dock ingen avvikelse mot budget.
Budget 2019 för kommunens revisorer uppgår till 2 006 tkr. Inför 2020 har avstämning
gjorts med ordförande för kommunens revisorer och det behov som framfördes vid
budgetdialogen i april 2019 kvarstår dock. Vid budgetdialogen gjordes ett äskande om
200 tkr till följd av ökade kostnader för revisionens medlemmar, sakkunniga biträden,
samt ökade kostnader till följd av fler dialogmöten. I den budgetram som
kommunfullmäktige beslutade om i juni finns det dock ingen utökning för detta
äskande, därav kan budgeten endast utökas med sedvanlig uppräkning. Den uppräknade
budgetramen för 2020 uppgår då till 2 065 tkr.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunbidraget för kommunens revisorer ska uppgå till 2 065 tkr för år 2020.

Elving Andersson
Ordförande

Christina Nilsson
Förste vice ordförande

Louise Åsenfors
Andre vice ordförande

Dnr KS
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 261

Dnr KS 2019/00750

Anvisning effektiviseringsfond
Sammanfattning

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till
syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen
innehåller kan genomföras.
Förslag till anvisning har upprättats för denna fond och eftersom detta är ett nytt inslag i
kommunens budget kommer anvisningen att revideras vid behov och kommer då att
beslutas av kommunstyrelsen igen.
Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att
behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga
effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den
befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen
kommer att prioriteras vid beslut om medel.
Det överskott som uppstår behålls av nämnden som utför åtgärden.
Beredning av ansökningar kommer att ske via ekonomiutskottet.
Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD)
yttrar sig i ärendet.
Process från ansökan till beslut
Förvaltningen upprättar
ansökan

Ev. komplettering från
förvaltning

Sökande nämnd
beslutar

Ekonomiutskottet
bereder – ger förslag till
beslut

Ekonomiavdelningen
kontrollerar att
anvisningen följts

Kommunstyrelsen
beslutar
Alt.
KSO

Avstämning KDLG

Ekonomiavdelning
fördelar kommunbidrag
till nämnden

Förvaltningen fördelar
resurser till
verksamheten

Beslutsunderlag

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Effektiviseringsfond – anvisning Bilaga
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 261
Yrkanden

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna samt att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut 2019-06-13 § 147, beslutssats nr 7 med
följande lydelse: att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med
kommundirektören, att besluta om användande av avsatta medel om 15 mkr av
effektiviseringsfonden 2020.
Martin Pettersson (SD): Bifall till Ingemar Samuelssons (S) yrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller det. Ordförande ställer därefter proposition på Ingemar
Samuelssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna anvisning för effektiviseringsfond
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva följande lydelse i kommunfullmäktiges beslut daterat 2019-06-13 § 147
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att
besluta om användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-10-08

Handläggare

Controller Magnus Södergren
Telefon 0522-69 60 12
magnus.sodergren@uddevalla.se

Anvisning effektiviseringsfond
Sammanfattning

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till
syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen
innehåller kan genomföras.
Förslag till anvisning har upprättats för denna fond och eftersom detta är ett nytt inslag i
kommunens budget kommer anvisningen att revideras vid behov och kommer då att
beslutas av kommunstyrelsen igen.
Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att
behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga
effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den
befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen
kommer att prioriteras vid beslut om medel.
Det överskott som uppstår behålls av nämnden som utför åtgärden.
Beredning av ansökningar kommer att ske via ekonomiutskottet.
Process från ansökan till beslut

Beslutsunderlag

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
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Effektiviseringsfond – anvisning Bilaga
Tjänsteskrivelse 2019-10-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna anvisning för effektiviseringsfond

Peter Larsson
Kommundirektör

Magnus Södergren
Controller

Dnr KS 2019/00750

Effektiviseringsfond år 2020 - anvisning
Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera
kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. Nedan beskrivs det
regelverk som gäller för fonden.

Syfte
Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att behovet
av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga effektiviseringar som har
inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den befintliga budgeten för
nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen kommer att prioriteras vid
beslut om medel.
Det överskott som uppstår behålls av nämnden som utför åtgärden.
Ansökan
Ansökan kan ske från och med nu och löpande under 2020 och skall göras till
funktionsbrevlådan: ekonomirapportering@uddevalla.se efter beslut av den egna nämnden.
Ekonomiavdelningen granskar ansökan och lämnar den vidare för beslut efter eventuella
kompletteringar. Ansökan skall avse år 2020 men även beskriva eventuella behov av
ytterligare medel 2021. Medel beviljas per kalenderår och kan ej föras med till kommande
år.
Ansökan skall innehålla
•
•
•
•

•
•
•

En tydlig beskrivning av vad syftet med åtgärden är inkl tidplan
En kostnadskalkyl som omfattar kostnaden för att genomföra förändringen från start
till mål.
En driftskalkyl som beskriver kostnaden för nuvarande sätt att bedriva verksamheten
och uppskattad kostnad efter förändringen.
En nyttokalkyl netto som visar vad nyttan med förändringen är i form av minskade
kostnader – som ställs emot den inledande kostnaden som begärs ur
effektiviseringsfonden.
Kvalitativa förändringar beskrivs verbalt och översätts inte i pengar men det är viktigt
att visa på både förbättringar och försämringar i kvalitén.
Eventuell påverkan på prissättningen av interna varor/tjänster inom kommunen skall
lyftas fram om kostnadsminskningen inte påverkar det egna kommunbidraget.
Lite tips på hur man tänkt vid en förändring finns i en skrift som Skl gett ut (inte
meningen att ni skall producera ett så omfattande underlag förstås)
https://skl.se/download/18.772895e214641fb368d303ba/1401886027032/Bilaga_2_
nyttokalkyl_skl.pdf

•

Tänk på att även om det är en fond för driftmedel kan det vara en del av kostnaden
som skall betraktas som investering – ange i så fall fördelningen mellan drift och
investering i ansökan.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande har fått delegation att besluta om 15 mkr under 2020 och
kommunstyrelsen beslutar om resterande 30 mkr av fonden. Tidplanen för åtgärden är
avgörande för vem som fattar beslut.

Innehåll i skrivelsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beskrivning av åtgärden
Tidplan
Kostnader för genomförande
Driftskalkyl före och efter åtgärden
Nyttokalkyl netto
Övrigt

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-10-09

§ 239

Dnr KS 2019/00696

Avsägelse från Peter S Dahlström (KD) som ledamot i
kommunens revisorer och alla därtill tillhörande uppdrag
Sammanfattning

Peter S Dahlström har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-09-20
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen med tillhörande
revisorsuppdrag.
Jonas Sandwall (KD) meddelar att kristdemokraterna avser att nominera en efterträdare
på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

Avsägelse, inkommen 2019-09-20
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-10-14
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Från: peter@bohus-villan.se
Skickat: den 20 september 2019 15:54
TiII : Kontaktcenter < Konta ktçenter@ uddeyaI la.sq>
Ämne: Kontaktformulär från uddevalla.se

Namn
Peter S Dahlström
E-postadress

Meddelande
Hej
Jag behöver omg.

bli entledigat från uppdraget i revisionen, har gått in i uppdrag som tar all

min tid.

Vh
Kristdemokraterna
Peter S Dahlström
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Tjänsteskrivelse
2019-09-27

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
2019/00226
Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att införa seniorkort från 65 års ålder.
Förslaget motiveras bl.a. av att gratis resor ger äldre möjlighet att behålla ett socialt
berikande liv. Kommunledningskontoret har för närvarande inget uppdrag och inte
heller ekonomiska förutsättningar för införande av seniorkort från 65 års ålder.
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
2019/00409
Medborgarförslag från Bengt Edwardson som föreslår att kommunen ska anlägga en
gång- och cykelbana utmed väg 167 från fyrvägskrysset vid Åsen/Bastebacka till
Backamo lägerplats.
Väg 167 är statlig och ansvaret ligger under Trafikverket. Kommunen kan lämna förslag
på vilka avsnitt som ska byggas ut. Nästa tillfälle är under hösten 2019. Förslaget om
gång- och cykelväg mellan Åsen/Bastebacka till Backamo lägerplats kommer tas med i
kommunala sammanställningen av GC-behov.
2019/706
Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval av efter Tobias Andreasson (S)
Demokratiberedningens protokoll 2019-10-04
2019/297
Tony Andreasson har lämnat ett Medborgarförslag om en hinderbana på Skogslyckan.
Kultur och fritidsnämnden har avslagit inlämnat förslag med en hänvisning till
ekonomiska förutsättningar och hänvisar samtidigt till det nybyggda området som
anlagts i anslutning till Ramnerödsskolan.
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2019/365
Medborgarförslag från Klara Puolakka som förekslår att det ska finnas möjlighet för
hemlösa eller andra som saknar fast bostad eller övernattningsmöjligheter, samt andra
som av olika skäl kan vilja titta på film att kunna gå till en nattöppen biograf, en social
nattbio. Socialnämnden beslutar att avslå Klara Puolakkas medborgarförslag om social
nattbio med motiveringen att det inte ligger inom det kommunala ansvaret att förestå
och driva en social nattbio.
2019/382
Medborgarförslag från Maria Kristiansson att Uddevalla kommun ska stoppa
utbyggnaden av femte generationens mobilnät (5G) i kommunen.
Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som arbetar med att ta fram underlag för
bedömning av strålskyddsrelaterade risker. För närvarande arbetar
Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder för 5G tekniken i samråd med
mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten följer detta arbete och
kommer att tillämpa de råd och riktlinjer som Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar. I
dagsläget finns det inte några rekommendationer från Strålskyddsmyndigheten som ger
anledning att begränsa eller förbjuda utbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga nej till medborgarförslaget
2019/57
Caroline Jensen skriver i sitt medborgarförslag om höga hastigheter på Skafterödsvägen
i Ljungskile och föreslår att någon form av farthinder anläggs på sträckan som leder upp
mot Hälle. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att det vore lämpligt
med farthinder på Skafterödsvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat att uppdra till
förvaltningen att återkomma med förslag på lämpliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
2019/647
Kent Cederholm har i ett medborgarförslag framfört önskemålet om att bevara den
1700-talsgata som grävts fram under de arkeologiska utgrävningar som pågått i
Uddevalla Centrum. Samhällsbyggnadsnämnden är positiva till idén och avser att titta
närmare på lösningarna under kommande år. Ett eventuellt genomförande kan komma
ifråga tidigast under 2020 då detaljprojekteringen för Årummet är genomförd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
2019/192
Medborgarförslag från Abdulkarim Naser om att fixa fotbollsplanen vid
Sunnanvindsvägen. Samhällsbyggnad har påbörjat inventering och plan för aktiva
mötesplatser på allmän platsmark, liknande den upprustningsplan som finns för
lekplatser. I den kommer beskrivas vilka ytor som fortsatt skall bevaras, vilka som ska
rustas upp och vilka som ska läggas ned. Ytan vid Sunnanvindsvägen skall skötas inom
ramen för daglig drift och vara funktionsduglig fram till dess den nya planen för aktiva
mötesplatser är klar. Större insatser kommer inte göras förrän planen är färdig och visar
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på vilka insatser som skall göras på vilka ytor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
anse förslaget besvarat
KS:2019/550
Förslagsställaren önskar att någon ska skjuta av skarvar i Sandviken vid Vadboholmen i
Uddevalla kommun. Bakgrunden är att skarvarna nästan tagit över det rika fågellivet i
området och äter upp all småfisk samt tränger ut övriga arter. Området där förslagsställaren
önskar skyddsjakt ägs inte av Uddevalla kommun. Delar av området är privatägt.
Kommunen har inte jakträtt i området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att Uddevalla kommun inte äger marken samt inte
har jakträtt i området.
KS:2019/403
Maria Leek Maria Kristiansson har begärt att Uddevalla kommun ska stoppa utbyggnaden
femte generationens mobilnät (5G) i kommunen. Strålsäkerhetsmyndigheten är den
myndighet som arbetar med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade
risker. För närvarande arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med bedömningsgrunder för 5G
tekniken i samråd med mobilbranschen och intresseorganisationer. Miljötillsynsenheten
följer detta arbete och kommer att tillämpa de råd och riktlinjer som
Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
förslaget.
KS:2019/99
Sara Gustafsson föreslår i sitt medborgarförslag att strandpromenaden
tillgänglighetsanpassas. Sara skriver vidare att skyltningen är bristfällig och att delar av
promenaden är trafikfarlig. Strandpromenaden är ca 9 km lång och sträcker sig mellan
Skalbanksmuséet och Lindesnäs utmed Bäveån och Byfjorden, vissa delar av sträckan är
tillgängligheten begränsad på grund av naturliga höjdskillnader i terrängen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten i
gatu- och parkmiljön. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat.
KS:2018/900
Medborgarförslag från Malin Göthberg om att bevara och rusta upp lekplatsen på
Gryningsvägen. Hon skriver att enligt upprustningsplanen för lekplatser ska lekplatsen på
Gryningsvägen läggas ned. I upprustningsplanen för lekplatser beskrivs vilka lekplatser som
ska läggas ned, vilka som ska rustas upp och vilka som ska bevaras. Hon beskriver
lekplatsens läge mellan husen, skyddad från trafik och en bra plats för lekplats. Flera andra
lekplatser, som ligger mer tillgängligt än Gryningsvägen kommer på sikt att rustas upp
enligt upprustningsplanen för lekplatser. Gryningsvägens lekplats kommer istället att bli
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grönyta och viktig ur biologisk hänsyn och hänvisad lek sker till de lekplatser som ska
bevaras och rustas upp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat samt att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och
återkomma med förslag till januarinämnden.
KS:2019/417
Marcus Flygård skriver i sitt förslag om att utrusta Badhusparken/ Teaterplantagets lekplats
med en rullstolsgunga. Detta för att främja alla barns rätt till lek. En rullstolsgunga kräver
att lekredskapet endast används i en vuxens sällskap och låses när den inte är i bruk, en
säkerhetsåtgärd för att barn inte skall komma i kläm eller skadas. En bemannad lekplats har
samhällsbyggnadsförvaltningen inte resurser till i dagsläget och en rullstolsgunga kan
därför inte monteras på lekplatsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förslaget.
KS:2019/224
Angelica Nicklasson skriver i sitt medborgarförslag om att bygga en ny lekplats på den
allmänna grönytan mellan januarivägen och februarivägen på Kurveröd. Hon beskriver att
platsen idag är orörd och istället skulle kunna bli en lämplig plats för ny lekplats. Enligt
upprustningsplanen för lekplatser finns inga indikationer på fler lekplatser på allmän
platsmark, snarare ligger det inom lekplatsplanen att reducera antalet och istället rusta upp
och höja standarden för de lekplatser som man valt ut att bevara.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat samt att uppdra åt
förvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma med förslag till
januarinämnden.
2019/451
Gigi Cederholm menar i sitt förslag att det finns många barn och föräldrar i området
Hästhovsvägen -Irisvägen Ljungskile som skulle uppskatta om den eftersatta tennisplanen
och fotbollsplanen rustades upp och en ny lekplats i området anlades.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en helhetsplan för dessa sk. aktiva
mötesplatser på allmän platsmark. För lekplatser följs den upprustningsplan som är
beslutad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat, att
uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av lekplatsutredningen och återkomma med
förslag till januarinämnden att uppdra åt förvaltningen att till januarinämnden återkomma
med förslag avseende fotbollsplanen utifrån pågående utredning om allmän-platsmark.
dok 301593
Västvatten Protokoll 5 - 2019-10-24
dok 301594
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Uddevalla Vatten AB. Protokoll 5 - 2019-10-24
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Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Medborgarförslagets ärende:
Biogas
Ditt medborgarförslag:
Hallå,
I tider med ökat miljömedvetande bland allmänheten och politiker, vill slå ett slag för utnyttjande av
mer biogas för kommunens fordon, Västtrafiks bussar mm, ett drivmedel som reducerar Co2 med
95% jämfört med bensin.
Idag skickas vårt köksavfall från Uddevalla kommun till LINKÖPING för produktion av biogas. -Lång
väg att skicka vårt köksavfall, istället för att utnyttja produktionsanläggningar på närmare håll:
http://energikontorvast.se/biogas-i-vastra-gotaland
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/kraftsamlingbiogas/undersida/
https://www.di.se/bil/ford-ger-etanolen-en-ny-chans/
Här finns förutsättningar till stora besparingar i transporter och reducerade koldioxidutsläpp!
Hälsn.
//Ulf Larsson
Dagens datum:
191007
Namn:
Ulf Larsson
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Biogas i Västra Götaland
Uppdaterad den 20 september 2018

Västsverige ligger idag i framkant internationellt sett inom biogasområdet. Här
hiuar du aktuella fakfa och statistik över produktion och användning.
Västsverige är den region tillsammans med Skåne som har störst potential ftir produktion av biogas från
avfall. Även inom forgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande på forskning och utveckling.
En viktig bidragande faktor

till Västsveriges ledande position

är en stark samverkan mellan de olika

aktörerna i biogaskedjan genom Biogas Väst som byggts upp ända sedan starten i slutet av 1990-talet.
TFIE ROAD FORWARD

En film om Biogas väst och biogasutvecklingen i västra Götaland

The road forward

FAKTA oM BrocAS t

'

vÄsrne cörereNo

Vi har en väl utbyggd infrastruktur där 8 av l0 invånare i länet har en gastankstation i sin
kommun.

'
.
'
'
'
'
'

En unikt hög andel av producerad biogas uppgraderas och används

Hela 79

Yo

till

fordonsgas.

av såld fordonsgas var fÌirnybar biogas fu 2016

Världens forsta tankstation for flytande gas invigdes 2010 vid Stigs Center i Göteborg.
Under 2012 producerades for fÌirsta gången flytande biogas i Sverige och det skedde i Lidköping
GoBiGas i Göteborg är den fìirsta större forgasningsanläggning som byggs i världen.
Volvo var lorst i världen med att lansera en lastbil med metandieselteknik.
Den gas som säljs av FordonsGas Sverige AB är världens ft)rsta svanenmärkta drivmedel.

'

På lantbrukssidan har en framgångsrik klustermodell utvecklats med
tre goda exempel (Brålanda,

Vårgårda-Herrljunga och Falköping) och fler på gång.
STAIISTIK FÖR VÄSTRA GÖTALAND

' 44 rötningsanläggningar och en forgasningsanläggning (20r6)
. 327 GWh producerad biogas 2016 (351 GWh 2015)
. 255 GWh såld fordonsgas, varav Tgyobiogas (2016)
. 46 publika tankstationer (2018)
' I tankstation ftir flytande fordonsgas, det har ansökts om fler och det fÌirväntas byggas fler inom
det ntirmsta året (2018).

'

I slutet av 2017 fanns det i sverige 55 II7 gasfordon varuv 2 533 bussar, 854 tunga fordon
och
resterande personbilar och skåpbilar.

'

Antal gasfordon personbilar i Västra Götaland 2017* (siffran for Sverige inom parentes) Bilar ca
9201 (51 730 st är2017).

'

Antal gasfordon, tynge i Västra Götaland 2014*. Bussar ca 360 av totalt ca 1 g00 (2
300 st år
2014) - Tunga fordon (t.ex. sopbilar eller lastbilar) ca 120.

* Fordon som är registrerade
i Västra Götaland. Tillkommer gör leasingsbolagens bilar som registreras i
Stockholm.

Källa: SCB, Energimyndigheten och Transportstyrelsen
BIOGASANLÄCCM.ICAR OCH TANKST¡III.BN
På Enersiqas Sveriee kan du hitta information om fordonsgas
och alla tankställen i Väsha Götaland och

övriga Sverige.
Source URL,

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies som behÖvs for att webbplatsen
ska fungera har sparats på din enhet.

Biogas i Västra Götaland
västsverige ligger i framkant internationellt sett och är den region som
tillsammans med skåne har störst potential för produktion avbiogas från

avfall och restprodukter. Flera av kommunerna är ledande i landet när det
gäller att sortera ut det gröna avfallet, lantbrukets potential har omsatts till
konkreta satsningar, avloppsslam blir fordonsbränsle och en rad aktörer driver
forsknings- och utvecklingsproiekt. Även inom förgasning av skogsråvara är
västsverige världsledande vad gäller forskning och utveckling.
En

viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är att en stark

aktörssamverkan byggts upp under snart 20 år genom samverkansplattformen
Biogas Väst. Den samlade kompetensen och erfarenheten ger
exportmöiligheter av både kunnande och teknik.

Västsvensk arena för flytande biogas
västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida
kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga
lastbilstransporter. Det är ett samverkansproiekt mellan näringsliv, akademi
och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom
transporteffektivitet cLosER vid Lindholmen science park.
Västra Götalandsregionen är huwdfinansiär.
Västsvensk arena för fll¡tande biogas

Fakta om biogas i Västra Götaland
väst hittar du aktuella fakta och statistik över produktion och
användning. Klicka på länken nedan för att komma till Biogas väst.

På Biogas

Biogas Väst

The road fonruard
En

film om Biogas väst och biogasutvecklingen

i

västra Götaland
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Få Di Bils tips om de hetaste nyheterna, biltester
och r.Er.AMt
sKdna reportage från bilvitrlden direkt idin
mejlbox.
Den sista bilen
med Saabemblem från
Stallbackafabriken
iTrollhättan ska
nu aul(ioneras ut.

Ford geretanolen en nychans

Viharförtydtigatvår personuppgiftspolicy. Läs mer
om hur vi hanterar personupogifter och cookies
Stäng

Ford Kuga, nu även iEg5-version. Foto; Ford

För f5 år sedan var Egs det hetaste man kunde ha
itanken. sedan dog
intresset för bränslet hert, Men nu ger Ford etanolen en
ny chans. Ford
Kuga blirden enda Eg5-bilen på den svenska nybilsmarknaden.
CARL-JOHAN LEJLAND
Publlceradr 0B april 2019, 21:36

Vi har förtydligat vår

Stäng

|

UppOaterad: 09 april 2019, 16:39

personuppgiftspolicÿ. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter
och coak¡es

Ford var först ut isverige med 885 i och med lanseringen
av den etanolanpassade Focus
2001, och mårken som Saab och Volvo hångde på.

Detförnybara bränslet, som kan halvera miljöpåverkan jËirnfört med bensin, blev
populärt och varje tankstation tvingades av pumplagen
att erbjuda Eg5 eller ett annat
biodrivmedel.
Problemet var att skatteregler i kombination med ett högt etanolpris
slog undan intresset
och de senaste åren har försäliningen varit marginell. I fjol fanns
baraen Eg5-bil att köpa i
sverige, vwGolf, innan även den försvann ur sortimentet.

Mennufårsvenskakunderett nyttalternativ när Ford lanserar Kuga EcoBoost
EgS,
Etanolbilarnadrar mer per liter (cirkaS0 procent), men ioch med
att priset på Eg5 nu

ligger på kring 11,50 kronor och bensinen kostar drygt 16 kronor
är det åter fördelaktigt
åven för plånboken att tanka Eg5.

Vi har förtydligat vår

Stäng

personuppgiftspolicÿ. Lås mer om hur vi hanterar personupDqifter
och cook¡es

"De problem med för hoga sulfatnivåer
som fanns för 20 år sedan ëir borta sedan långe
tack vare en EU-standard, och nu är även priset på EBS rimligare
tack vare ett smartare
skattetryck. Vi tror på elbilen sorn en av flera lösningar på lång
sikt, men här och nu är
etanolen nästan helt oslagbar för att åstadkomma en snabb klimatomstëillning
i stor
skala', kommenterar Erik Lindham, informationschef på Ford
sverige.

Vi har fôrtydtigat vår

Stäng

personuppgiftspoticy.

llþl var llW Golf som sagt den enda 885-bilen É

den svenska marknaden och det
såldes 941 bilar. Men att det finns större potentiatvet Ford som sålt
omkring 50.000 Eg5-

FocusiSverige.

När det gËiller bonus malus klarar sþ en etanolbil bra skatten på
Ford Kuga EeoBoost
885 hamnar exempelvis på 36O kronor/år.

Etanol e eü förnybart drivmedel som kan tillverkas av exempelvis
sockerrör,
sockerbetor, spannmål och skogsråvara.
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!
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Medborgarförslagets ärende:
Nytt Badhus
Ditt medborgarförslag:
Hallå!
Lång tid har politikerna varit tysta betr. nytt badhus.
-Finns säkert möjlighet att påverka en pågående utredning.
Uddevallas politiker som så ofta visar på sunt förnuft, kan säkert hålla med mig på följande förslag; 1.
Behålla och renovera dagens befintliga badhus. (Retroaktivt underhållskonto).
2. Sparar många miljoner kronor, på att inte göra nya geologiska undersökningar och förstärkningar
som en nybyggnad skulle innebära.
3. Samtidigt spara ett antal miljoner på att inte bygga ett tillfälligt badhus intill Benders område, som
senare skulle rivas.
4. En nybyggnad av badhus vid sportarenan Rimnershallen, som är en samlingspunkt av aktiva
ungdomar och vuxna.
Ser fram emot att förslagen kommer att klubbas igenom.
Hälsn.
//Ulf Larsson
Dagens datum:
191007
Namn:
Ulf Larsson

Medborgarförslagets ärende:
Gratis resor för pensionärer
Ditt medborgarförslag:
När startar gratisresor för pensionärer?
De flesta kommuner i Västra Götaland har gratis resor för pensionärer !
https://www.vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/seniorkort/
-Gratis resor ger piggare pensionärer.
-Lägre vårdkostnader.
-Bättre utnyttjade bussar och tåg.
Dagens datum:
191029
Namn:
Ulf Larsson

LÄNK FRÅN MEDBORGARFÖRSLAG FRÅN ULF LARSSON OM GRATIS RESOR FÖR PENSIONÄRER
Seniorkort
De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder seniorkort till sina äldre invånare. Med
seniorkortet kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokförd.
Kommunen betalar kortet
Kommunen betalar seniorkortet åt dig. I vissa kommuner behöver du betala en engångsavgift för
kortet.
Beställning
Du som bor i en kommun som erbjuder seniorkort får ett brev några veckor innan du fyller 65 eller 75
år. När du fått brevet kan du beställa ett kort.
Det är din kommun som bestämmer om de ska erbjuda seniorkort från 65 år eller 75 år.
Beställ seniorkort
Tider när kortet gäller
Vilka tider seniorkortet gäller är olika beroende på vilken kommun du bor i. Välj din kommun i listan
för att se vilka tider ditt kort gäller.
Välj kommun för att se giltighet

Välj
Så här visar du kortet ombord
Resa med seniorbiljetten på kortet: Visa ditt seniorkort för kortläsaren när du går ombord. Klart!
Resa utanför kommunzonen:
Ett enkelt sätt att resa över kommunens zongräns är att ladda pengar (kontoladdning) på ditt
seniorkort. Då kan du göra en tilläggsresa och betalar bara för den del av resan som går utanför
kommunzonen.
För att göra en tilläggsresa:
1. Tryck på knappen T.
2. Visa ditt kort för kortläsaren.
3. Visa kortet för kortläsaren igen när du gå av.
Upprepa 1-3 om du byter till ett nytt fordon.
Guide - så funkar kortläsaren ombord
Att ha med på resan
Seniorkort
Legitimation
Giltighetsbevis - om du reser med fordon som saknar Västtrafik

Medborgarförslagets ärende:
Binda samman gång och cykelväg mellan Kärr och centrala Ljungskile
Ditt medborgarförslag:
Jag bor själv på Kärr, precis intill den förskola som nu snart funnits här i närmare 10 år. Den här delen
av centrum har tidigare varit några utspridda hus som legat lantligt intill ängar, hästar etcetera. Det
har även varit stora generationsskiften med många äldre som sålt de husen som funnits och en
majoritet är nu barnfamiljer. Till detta så har det byggts många nya hus, speciellt radhus "bakom"
förskolan. Även här är det väldigt många barnfamiljer som flyttat in, då framför allt unga från
Göteborgsregionen velat ha nybyggda hus som (enligt dem) har rimliga priser där de kan starta
familjer. Kort sagt, området har gått från utspridda hus med äldre människor till många tiotals hus
med barnfamiljer.
Det har även byggts mycket på andra sidan E6 vid laxbutiken, och även längre upp i berget. Även här
finns det många barnfamiljer.
Nu till det positiva. Det finns en väldigt fin gångväg genom kärr som ansluter till t.ex. förskolan. Det
finns även en fin gångväg över E6 upp mot laxbutiken (även om just situationen vid bensinstationen
inte är den bästa för oss som promenerar eller cyklar). Jag skulle säga att det är lätt att ta sig närmare
centrum med breda fina gångbanor.
Problemen börjar vid änden av Vällebergsvägen, nära hyreshusen.
Här strålar cykelbanan mellan Kärr och den från laxbutiken samman. Det finns ingen övergångsställe
här, vilket jag förstår beror på att det inte är 50 väg. Det är mycket trafik vid avfarten till E6 och flera
filer vilket gör det komplicerat att korsa vägen. Man valde ju att öka till 70 strax innan den här
korsvägen vilket gjorde det svårt att placera en övergång här.
Nästa problem som jag ser är att det i och för sig finns fina gång och cykelvägar hit, men inte längre.
Förbi "hyreshusen" på Vällebergsvägen så är det inte cykelbart. Det finns en minimal trottoar som
inte går att cykla på eftersom den kantsten som finns där inte är anpassad. Den är även väldigt smal.
Lyckas man komma fram till gamla reningsverket så blir trottoaren fin igen fram till vårdcentralen.
Men vårdcentralen i sin tur har ju ingen säker övergång i korsning Vällebergsvägen - Arendalsvägen.
Jag skulle säga att det är en 50/50 chans om bilar blinkar om de ska svänga bort mot ICA och bilar
kommer i full fart och med dålig sikt från Arendalsvägen.
Jag har själv funderat på möjliga lösningar. Det finns ju redan en övergång vid Arendalsvägen, bara
några tiotal meter därifrån. Problemet är att den vägen inte känns helt naturlig när man t.ex. ska till
skolan eller till tåget. Det går helt enkelt år fel håll. Men även om man väljer den så innebär det att
man måste snedda på diagonalen vid vårdcentralen för att komma till den här gångbanan. Skulle
man däremot flytta (eller komplettera) hela gångbanan från den sidan där hyreshusen hyreshusen
finns till sidan närmast "gamla E6" så hade man kunnat få en helt obruten gångbana från kärr till den
befintliga gångbanan mellan ICA och gamla E6, med ett befintligt övergångsställe.
Det skulle göra att många tiotals barnfamiljer får en säker väg till skolan (det är även många
barnvagnar som går på andra hållet till förskolan). Mina barn är idag 7 och 8 år gamla och jag går eller
cyklar med dem till skolan (kanske med livet som insats även om man gör så gott man kan). Om
några år så tänker jag att de ska kunna ta den vägen själva och det tänker ju säkert många andra
föräldrar också. Att varje morgon köra dem med bil är av många anledningar en dålig ide. Kanske den
mest uppenbara är att det VARJE föräldramöte är en diskussion om vilket dåligt och osäkert område
det blir för barnen på skolan när det är ett sånt trafikkaos med alla bilar som släpper av barn.

Så mitt förslag är alltså 200 meter extra gångväg och kanske att se över något övergångsställe för att
på riktigt kunna förbinda de norra delarna av Ljungskile med centrum.
Jag skulle tycka att det skulle vara väldigt trevlig med en liten kvällspromenad från ICA där man kan
gå den korta sträckan. Då kanske man kan ses och diskutera och även se på plats om det finns någon
lösning som skulle fungera. Hör gärna av er om det skulle vara möjligt!
Dagens datum:
2019-10-21
Namn:
Olle Johansson

Medborgarförslagets ärende:
G:a Idrottshallen K-märkas
Ditt medborgarförslag:
G:a idrottshallen i Uddevalla är en anrik idrottshall med närmare 80 årig historia. Idrottshallen i
Uddevalla bär minnen av möten mellan människor och idrottens utveckling i staden, där många
Uddevallabor har minnen som etsat sig fast hos dem Den är också ett vackert exempel på en
nationell nivå som en av de första generationerna av idrottshallar, som byggdes i Sverige. Tyvärr så
finns det inte många hallar kvar i Sverige, hallen i Lysekil sägs vara en tvillinghall med en annan
utformning interiört. Så låt oss känna ansvaret att K-märka den, så stadens idrottshistoria får vandra
vidare. Den stora hallen i G:a idrottshallen står i dagsläget tom, vilket är synd när många föreningar
vittnar om hallbrist, utan låt idrotten blomstra i denna hall som är full av idrottshistoria.
Dagens datum:
191022
Namn:
Patrik Hedqvist Ordf. Uddevalla Atletklubb

