l (l)

Kallelse
Föredragningslista
Valnämnden

2019-09-09

Sammanträde

Valnämnden

Plats och tid

stadshuset, Varvet plan 5 kl. 16:00 torsdagen den 26 september 2019

Ordförande

Fredrik Södersten

sekreterare

Annica Åberg

Föredragningslista
l.

Upprop samt val av justerande
Dnr VN 263987

2.

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018
Dnr VN 2019/00013

3.

Öppna sammanträden
Dnr VN 2019/00014

4.

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Dnr VN 2019/00012

5.

Ekonomisk uppföljning valnämnden
Dnr VN 264142

6.

Uppföljning, utvärdering och åtgärder efter valet 2019
Utvärdering från ordförande/vice, ambulerande, kontaktcenter
Valkretsindelning
Personalfrågor
Dnr VN 264141

Föredragande

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Komplett revisionsrapport, tillhörande ärende 2, finns att läsa i den digitala kallelsen
på www.uddevalla.sc/kallelse eller i kommunens diarium på www.uddevalla.se eller
hos kommunledningskontoret.

1(2)

Tjänsteskrivelse
Valkansli

2019-07-03

Dnr VN 2019/00013

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

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
kornmunens 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 kornmer 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.

Kommunrevisionen har under 2018 utöver den grundläggande granskningen genomfört flera fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för
ansvarsprövningen.
1
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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.

Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning delårsrapporterna ska innehålla.
4
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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.

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.
7
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.

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.
10
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
Detta framkommer av kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018
(sammanträde 28 mars 2018, §79)
13
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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.

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.
14
15
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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:

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.
16
17
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•

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.

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
Verksamhetsberättelser 2018

Kommunfullmäktiges Flerårsplan 2018 –
2020 med sammanställd budget 2018

•

Årsredovisning 2018

•

Kommunstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Socialnämnden

•

•

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

•

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

•

•

•

Demokratiberedningen

Socialnämnden

•

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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Tjänsteskrivelse

1(1)

Valkansli

2019-07-05

Handläggare

Systernadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48

annica.aberg@uddevalla. se

Öppna sammanträden
Sammanfattning

Med anledning av kornmunens delaktighetsmått har demokratiberedningen diskuterat
nämndernas öppna eller stängda sammanträden. Demokratiberedningen beslutade
föreslå kornmunstyrelsen att uppmana nämnderna att ta beslut om öppna eller stängda
sammanträden.
Kornmunfullmäktige har beslutat om att nämnderna får besluta om de vill ha öppna
sammanträden. Om nämnden inte beslutar om öppna sammanträden så är de per
automatik stängda. Enligt kommunallagen ska ärenden som avser myndighetsutövning
och ärenden med uppgifter som omfattas om sekretess hanteras bakom stängda dörrar.
Valnämndens presidium föreslår att huvudregeln ska vara att valnämndens
sammanträden är öppna.
Valnämndens presidium föreslår vidare att om det förekornmer ärenden eller uppgifter
som inte omfattas av sekretess, men som nämnden bedömer som känsliga, så får
nämnden besluta om att ett sammanträde ska vara stängt.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-07-05.
Kommunstyrelsens protokoll2019-01-30 § 11.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

att huvudregeln är att valnämndens sammanträden ska vara öppna, samt
att nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara stängt om det på sammanträdet
förekornmer uppgifter eller ärenden som inte omfattas av sekretess enligt lag, men som
nämnden bedömer som känsliga.

Peter Larsson
Kornmundirektör
Expediera till
Demokratiberedningen

Annica Åberg
Systernadministratör

Dnr VN 2019/00014

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-01-30

§ 11

Dnr KS 2018/00886

Öppna sammanträden
Sammanfattning
Med anledning av kommunens delaktighetsmått har nämndemas öppna eller stängda
sammanträden diskuterats. Nina Möller, utvecklare på kommunledningskontorets
ekonomiavdelning har gjort en litenjämförelse mellan tio jämnstora kommuner
gällande öppna eller stängda sammanträden.

Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att, i och
med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller stängda sammanträden.
Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hassiebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokollsutdrag, 2018-12-07 § 44
Yrkanden
Christer Hassiebäck (UP): bifall till forslaget i handlingama samt att kommunstyrelsens
sammanträden ska vara stängda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppmana nämnderna att i och med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller
stängda sammanträden samt,
att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-0 1-3 l
Christer Hasslebäck, Mikael Staxäng
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-01-30 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 20 19-02-0 l
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Valkansli

2019-08-12

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla. se

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning

I förteckning daterad 2019-08-12 redovisas delegationsbeslut fattade på valnämndens
vägnar.
Beslutsunderlag

Valkanslites tjänsteskrivelse 2019-08-12.
Förteckning över delegationsbeslut 2019-08-12.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN

2019/00012

Delegationsbeslut
Valkansli

2019-08-12

Förteckning över delegationsbeslut
Nummer

Do kid

Datum

Beskrivning

VN
2019/00012

264137

2019-05-26 Valnämndens ordförandes delegationsbeslut angående
flytt av vallokal

VN
2019/00010

264133

2019-03-21 Valnämndens ordförandes delegation avseende
förordnande av ambulerande röstmottagare

1(1)

Resultatuppföljning KST

Period
Rapportdatum
KST
KKL
3 Intäkter/inkomster
Summa 3
4 Kostnader/Utgifter
Summa 4
5 Kostnader för arbetskraft
5 Kostnader för arbetskraft
5 Kostnader för arbetskraft
5 Kostnader för arbetskraft
5 Kostnader för arbetskraft
Summa 5
6 Övr verksamhetskostnad
6 Övr verksamhetskostnad
6 Övr verksamhetskostnad
6 Övr verksamhetskostnad
6 Övr verksamhetskostnad
6 Övr verksamhetskostnad
Summa 6
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
7 Övr verksamhetskostnad
Summa 7
8 RRs övr intäkter o kostnader
8 RRs övr intäkter o kostnader
Summa 8
Totalt

PIEN01

2019-09-06 11:03:12

2019-12
2019-09-06
1083
KGRP
35 Bidrag
49 Interna arbetsfördelningar
50 Löner arbetad tid
51 Löner ej arbetad tid
53 Andra ersättningar
55 Kostnadsersättningar
56 Sociala avgifter enl lag avtal
60 Lokal- och markhyror
61 Fastigh kostn, fastigh entrepr
64 Förbrukningsinvent o material
65 Kontorsmaterial, trycksaker
68 Tele-,IT-kommunikation, post
69 Kostnader för transportmedel
70 Transporter och resor
71 Representation
72 Annonser, reklam, information
73 Försäkringpremier, riskkostnad
74 Övriga främmande tjänster
76 Diverse kostnader
77 Interna tjänster
79 Avskrivningar och internränta
80 Skatteintäkter, kommunbidrag
85 Finansiella kostnader

UTFALL Ack BUDGET Ack Budgetavvikelse Ack BUDGET År
1 209
1 050
159
1 050
1 209
1 050
159
1 050
-9
0
-9
0
-9
0
-9
0
-1 158
-1 256
98
-1 256
-43
0
-43
0
-17
-16
-1
-16
-5
-8
3
-8
-415
-440
26
-440
-1 637
-1 720
84
-1 720 40.000kr
-90
-150
60
-150 10.000kr kvar att betala
-1
-3
2
-3
-14
-7
-7
-7
-23
-27
4
-27
0
0
0
0
-5
-5
0
-5
-134
-192
58
-192
-115
-1
-114
-1 Posten
-4
-1
-3
-1
-35
-35
0
-35 Bohuskäningen 20 Torp 10
0
-25
25
-25
-93
-103
11
-103 Kaskelot 10.00kr kvar att betala
-4
-5
1
-5
-245
-250
4
-250 Snickarna
-12
-18
6
-18
-508
-438
-70
-438
1 300
1 300
0
1 300
0
0
0
0
1 300
1 300
0
1 300
221
0
221
0
Årsskiftet ca 150-160
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