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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-09-30

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Ljungskilegården kl. 17:30 onsdagen den 9 oktober 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop samt val av justerande

Dnr KS 289389
2.

Information från Svenska FN-förbundet gällande de globala målen

Dnr KS 300876

3.

Allmänhetens frågestund

Dnr KS 271185
4.

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd

Dnr KS 2018/00686
5.

Besvarande av fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande
Roger Ekeroos (M) från Cecilia Sandberg (S) om skolmat till friskolor

Dnr KS 2019/00654
6.

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer
Hasslebäck (UP) från Annelie Högberg (S) om badhus

Dnr KS 2019/00651
7.

Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott - generella med
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och droger på
skolor och verksamheter som bedriva med offentliga medel

Dnr KS 2016/00065
8.

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021

Dnr KS 2019/00634

Kl. 17:40-18:10
Annelie Börjesson,
Karl-Göran
Strömvall

Kallelse
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Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-09-30

Föredragningslista
9.

Föredragande

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har avgjorts

Dnr KS 2019/00013
10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Stiftelsen Barnhemmets
Vänner

Dnr KS 2019/00582
11. Revisorernas granskning av Uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 2018", revisionsrapport

Dnr KS 2019/00229
12. Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar
Dnr KS 2019/00309
13. Delårsrapport augusti 2019, Uddevalla kommun
Dnr KS 2019/00649
14. Fyllnadsval av ersättare i Barn och utbildningsnämnden efter Stefan
Kudryk (V)

Dnr KS 2019/00592
15. Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Barnhemmets Vänner efter Susanne
Grönvall (S)

Dnr KS 2019/00616
16. Avsägelse från Peter S Dahlström (KD) som ledamot i kommunens
revisorer och alla därtill tillhörande uppdrag

Dnr KS 2019/00696
17. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Dnr KS 2019/00001
18. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387
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.
Plats
Observera att sammanträdet den 9 oktober äger rum i Ljungskilegården,
Vällbergsv 2, Ljungskile. Ladda gärna ner PDF-kallelsen i förväg eftersom wifi
inte finns att tillgå i byggnaden.
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

2019-09-25

§ 219

Dnr KS 2018/00686

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd
Sammanfattning

Ulf G Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en klimat- och
miljövårdsnämnd. Förslaget innebär att samla klimat-och miljöfrågor under en och
samma nämnd. Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som behandla
ärendet 2019-08-22.
Nämnden skriver i sitt remissvar bl.a. att den politiska organisationen i den nya
mandatperioden är beslutad sedan januari 2019. Miljö- och klimatfrågorna är fördelade
inom den politiska organisationen och i förvaltningsorganisationen genom reglemente
och delegationsordningar. Kommunstyrelsen och samhällsplaneringsutskottet hanterar
hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och till sin hjälp har de
kommunledningskontoret med en avdelning för strategisk samhällsplanering med
funktioner som exempelvis miljöstrateg och översiktsplanerare.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för genomförande av strategiska och principiella
beslut som exempelvis översiktsplan, energiplan, avfallsplan och trafikstrategi.
Nämnden ansvarar också för myndighetsutövande och kontroll av att lagar och krav
efterföljs samt har funktioner för rådgivning inom energi -och klimatfrågor, vatten-och
naturvård. Hela kommunorganisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar
systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
Befintlig fördelning av ansvar innebär att stora delar av kommunorganisationen är
delaktig och bidrar aktivt till miljö-och klimatmålen.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig inte bakom medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret delar nämndens bedömning och föreslår att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22 § 319.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Vid protokollet Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kommunledningskontoret

2019-09-04

Handläggare

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

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd
Sammanfattning

Ulf G Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en klimat- och
miljövårdsnämnd. Förslaget innebär att samla klimat-och miljöfrågor under en och
samma nämnd. Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som behandla
ärendet 2019-08-22.
Nämnden skriver i sitt remissvar bl.a. att den politiska organisationen i den nya
mandatperioden är beslutad sedan januari 2019. Miljö- och klimatfrågorna är fördelade
inom den politiska organisationen och i förvaltningsorganisationen genom reglemente
och delegationsordningar. Kommunstyrelsen och samhällsplaneringsutskottet hanterar
hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och till sin hjälp har de
kommunledningskontoret med en avdelning för strategisk samhällsplanering med
funktioner som exempelvis miljöstrateg och översiktsplanerare.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för genomförande av strategiska och principiella
beslut som exempelvis översiktsplan, energiplan, avfallsplan och trafikstrategi.
Nämnden ansvarar också för myndighetsutövande och kontroll av att lagar och krav
efterföljs samt har funktioner för rådgivning inom energi -och klimatfrågor, vatten-och
naturvård. Hela kommunorganisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar
systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
Befintlig fördelning av ansvar innebär att stora delar av kommunorganisationen är
delaktig och bidrar aktivt till miljö-och klimatmålen.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig inte bakom medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret delar nämndens bedömning och föreslår att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22 § 319.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Dnr KS

2018/00686

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-09-04

att avslå medborgarförslaget.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Ulf G Eriksson

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00686

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-22

§ 319

Dnr SBN 2018/00576

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att inrätta en klimat- och miljövårdsnämnd inkom i oktober
2018. Förslaget innebär att samla klimat-och miljöfrågor under en och samma nämnd.
Kommunfullmäktige lämnar förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
Den politiska organisationen i den nya mandatperioden är beslutad sedan januari 2019.
Miljö- och klimatfrågorna är fördelade inom den politiska organisationen och i
förvaltningsorganisationen genom reglemente och delegationsordningar.
Kommunstyrelsen och samhällsplaneringsutskottet hanterar hållbarhetsfrågor ur ett
strategiskt perspektiv och till sin hjälp har de kommunledningskontoret med en
avdelning för strategisk samhällsplanering med funktioner som exempelvis miljöstrateg
och översiktsplanerare. Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen
samarbetar i de strategiska frågorna men ansvarar för planering och genomförande av
strategiska och principiella beslut som exempelvis översiktsplan, energiplan, avfallsplan
och trafikstrategi. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövande och kontroll av att
lagar och krav efterföljs samt har funktioner för rådgivning inom energi -och
klimatfrågor, vatten-och naturvård. Hela kommunorganisationen är miljöcertifierad
enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
Befintlig fördelning av ansvar innebär att stora delar av kommunorganisationen är
delaktig och bidrar aktivt till miljö-och klimatmålen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17
Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om en ny klimat- och miljövårdsnämnd
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10
Yrkanden
Roger Johansson (L): bifall till förslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte ställa sig bakom medborgarförslaget om att inrätta en ny klimatmiljövårdsnämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-22

Forts. § 319

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-08-27
Mikael Staxäng
Martin Pettersson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-27 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-09-03
Ulf G Eriksson
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Samhällsbyggnad

2019-08-15

Handläggare

Enhetschef, planering Paula Nyman
Telefon 0522-69 63 75
Paula.nyman@uddevalla.se

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag om att inrätta en klimat- och miljövårdsnämnd inkom i oktober
2018. Förslaget innebär att samla klimat-och miljöfrågor under en och samma nämnd.
Kommunfullmäktige lämnar förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
Den politiska organisationen i den nya mandatperioden är beslutad sedan januari 2019.
Miljö- och klimatfrågorna är fördelade inom den politiska organisationen och i
förvaltningsorganisationen genom reglemente och delegationsordningar.
Kommunstyrelsen och samhällsplaneringsutskottet hanterar hållbarhetsfrågor ur ett
strategiskt perspektiv och till sin hjälp har de kommunledningskontoret med en
avdelning för strategisk samhällsplanering med funktioner som exempelvis miljöstrateg
och översiktsplanerare. Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen
samarbetar i de strategiska frågorna men ansvarar för planering och genomförande av
strategiska och principiella beslut som exempelvis översiktsplan, energiplan, avfallsplan
och trafikstrategi. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövande och kontroll av att
lagar och krav efterföljs samt har funktioner för rådgivning inom energi -och
klimatfrågor, vatten-och naturvård. Hela kommunorganisationen är miljöcertifierad
enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
Befintlig fördelningen av ansvar innebär att stora delar av kommunorganisationen är
delaktig och bidrar aktivt till miljö-och klimatmålen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17
Medborgarförslag från Ulf G. Eriksson om en ny klimat- och miljövårdsnämnd
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte ställa sig bakom medborgarförslaget om att inrätta en ny klimatmiljövårdsnämnd.

Dnr 2018/00576

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-08-15

Carina Johansson
Förvaltningschef
Expediera till
Kommunstyrelsen

Paula Nyman
Enhetschef, Planering

Dnr 2018/00576

Hej!
Jag kan inte använda er hemsida p g a en gammal webläsare utan skickar mitt
medborgarförslag så här!
MEDBORGARFÖRSLAG
Jag föreslår att kommunen inrättar en ny klimat- och miljövårdsnämnd och därmed låter
samhällsbyggnadsnämnden främst inrikta sig på byggande och liknande uppgifter.
Orsaken till mitt förslag är att en ny mandatperiod stundar och att klimatfrågorna fått akut
karaktär. Vi uddevallabor påverkar klimatet och vi kommer att drabbas när klimatets
svängningar blir alltmer extrema. Därför måste vi satsa allt vi kan på att minska vår påverkan
på klimatet samtidigt som vi förbereder oss aktivt på att möta svängningarna. Jag vet att det
pågår sådant arbete i kommunen men nu krävs en kraftsamling och en egen nämnd för dessa
frågor. Om de allmänna miljöfrågorna ska följa med till den nya klimatnämnden är en öppen
fråga men det känns onekligen ganska logiskt.
Vänligen
Ulf G. Eriksson

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-09-11

§ 221

Dnr KS 2019/00654

Fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande Roger
Ekeroos (M) från Cecilia Sandberg (S) om hantering av
kommunens insynrätt i fristående skolor avseende skolmaten
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-16
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torsten Torstensson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-16 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-09-18
Cecilia Sandberg
Roger Ekeroos

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

(S Latl 6ÿ7
Enkel fråga

Att elever

till ordföranden iBarn och utbildningsnämnden

fristående gymnasieskola inte serveras skollunch utan erbjuds att köpa mat på
snabbmatsställen fören matpengar, har många reagerat negativt på. Att servera näringsriktig
skolmat är ett natu rligt val för uddevalla Gymnasieskola då vi vet att skolmatens viktig för våra
ungdomar och deras studie r. Fristående skolor har även en e levpeng vilket fastställs av kommunen
för att fristående skolor ska få bidrag på lika villkor.
på en
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Hur tänkerdu agera och hantera kommunens insynsrätt ide fristående skolorna i syfte att få t¡ll en
dialog så att eleveräven ges skolmat på lika villkor?

Cecilia Sandberg
2: vice ordförande Barn och utbildningsnämnde
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-09-11

§ 220

Dnr KS 2019/00651

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Christer
Hasslebäck (UP) från Annelie Högberg (S) om badhus
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och ska besvaras på nästkommande sammanträde.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-16
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torsten Torstensson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-16 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-09-18
Christer Hasslebäck (UP)
Annelie Högberg (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Interpellation till Christer Hasslebäck, Up.

1. Vi är långt framme i projekteringen av det nya badhuset på
Walkersborg i centrum. Vi har hittills bekostat ca 15 mkr i
planerna för det nya badet. Finns det några garantier att det
pågående arbetet inte kommer rivas upp p.g.a att ni ändrar
inriktning och utformning av ett nytt bad?

2. Har det givits ett uppdrag till konsulten på Facilitator att ta
fram förslag om ett helt nytt badhus på Walkersborg?
3. Är det en effektiv hantering av våra gemensamma
skattepengar att riva upp pågående arbete på det nya
badhuset?
4. Vad är orsaken till att ni dröjer och inte tar ett beslut om
detaljplanen och stabiliseringsåtgärder för badhuset?

Interpellationen ställs av:
Annelie Högberg, Socialdemokraterna.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 212

Dnr KS 2016/00065

Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott - generella med
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedriva med offentliga
medel
Sammanfattning

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) inkom 2016 med motion om kommunen
ska undersöka möjligen att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
droger och vapen på skolor, boenden m.m. som finansiering med offentliga medel samt
inför sådana kontroller om det inte finns legala hinder.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Av remissvaren kan utläsas att möjligheterna att införa
slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på kommunens anläggningar har
undersökts och att denna del av motionen kan anses genomförd. Remissvaren visar dock
på att de legala möjligheterna att införa dessa eftersökningar är mycket begränsade
varför motionen föreslås avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05.
Socialnämndens protokoll 2016-04-20 § 73.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-04-21 § 62.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-21 § 46.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(4)

Kommunledningskontoret

2019-09-05

Handläggare

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

Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om
att förebygga/minimera risker för nya våldsbrott - generella
med slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedriva med
offentliga medel
Sammanfattning

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) inkom 2016 med motion om kommunen
ska undersöka möjligen att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
droger och vapen på skolor, boenden m.m. som finansiering med offentliga medel samt
inför sådana kontroller om det inte finns legala hinder.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Av remissvaren kan utläsas att möjligheterna att införa
slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på kommunens anläggningar har
undersökts och att denna del av motionen kan anses genomförd. Remissvaren visar dock
på att de legala möjligheterna att införa dessa eftersökningar är mycket begränsade
varför motionen föreslås avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05.
Socialnämndens protokoll 2016-04-20 § 73.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-04-21 § 62.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-21 § 46.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Motionens förslag

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) inkom 2016 med motion om kommunen
ska undersöka möjligen att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
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droger och vapen på skolor, boenden m.m. som finansiering med offentliga medel samt
inför sådana kontroller om det inte finns legala hinder.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden.
Remissbehandling

Nedan följer en sammanfattning av nämndernas remissvar.
Socialnämnden
Socialnämnden skriver i sitt remissvar att det inte finns stöd i lagstiftningen som ger en
anställd i kommunen rätt att genomföra generella och slumpmässiga eftersökningar av
vapen och droger i de boendes egna rum på socialtjänstens boenden eller hem för vård eller
boende (HVB). Det finns dock inget i lagstiftningen som hindrar att man gör eftersökningar
av vapen och droger i de allmänna utrymmen som inte disponeras av någon enskild, men en
sådan åtgärd skulle inte innebära att man kommer tillrätta med hela det i motionen
beskrivna och befarade problemet.
I socialtjänstens HVB för ensamkommande barn arbetar man strukturerat med
kontaktmannaskap för relationsbyggande med ungdomarna och man har regelbundna
strukturerade samtal med de ungdomar man är kontaktperson för. Personalen på boendena
tillbringar även mycket tid med ungdomarna i de gemensamma utrymmena, vilket gör att
man har möjlighet att upptäcka förändringar i stämningar och beteenden och kan ta tag i
dessa tidigt. Städning av gemensamhetsutrymmen sker också av personal tillsammans med
ungdomarna, vilket gör att man automatisk har koll i dessa utrymmen. I kommunens HVB
för ensamkommande barn görs också kompetenshöjande insatser för personalen genom
utbildning om droger och drogrelaterade beteendemönster samt hot och våld.
Om misstankar uppkommer om droger eller vapen på något av våra HVB i de boendes rum
kontaktas polisen och därefter är det polisens ansvar att bedöma om visitation etc. ska ske
eller ej.
Inom ramen för det tvärsektoriella arbetet ”Drogfri ungdom” där socialtjänsten ingår görs
redan del av det arbete som föreslås i den lämnade motionen.

Barn- och utbildningsnämnden
Skolan är ingen allmän plats dit allmänheten kan kräva att få tillgång. Varje skola ska ha
ordningsregler antagna av rektor.
I 5 kap 22 § skollagen sägs att rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta före-mål
som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för
säkerheten i denna. Bestämmelsen gäller inte för kommunal vuxenutbildning.
Störande föremål kan exempelvis vara mobiltelefoner, leksaker, kepsar och liknande.
Föremål som kan vara en fara för säkerheten kan vara vapen, knivar, droger, alkohol och
kemikalier.
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Bestämmelsen i skollagen om omhändertagande av föremål är avsedd att ge lagstöd för
ingripanden i situationer då det inte finns förutsättningar för ett ingripande med stöd av
nödvärns- eller nödrätten. Föremålen får omhändertas vid lektioner, entréer, korridorer,
uppehållsrum och liknande. Även om utbildningen bedrivs utanför skolområdet, till
exempel vid skolresor, museibesök och friluftsdagar gäller bestämmelsen.
Bestämmelsen i 5:22 omfattar bara lärare och rektor. Om det uppstår en akut situation kan
övrig personal med stöd av nödvärnsrätten ta ifrån en elev ett farligt föremål. Om skolan
upptäcker ett föremål som är störande eller kan medföra fara ska eleven uppmanas att lämna
ifrån sig föremålet. Skolan får inte genomföra kroppsvisitation. Med detta menas att ta ifrån
eleven ett föremål som ligger i kläder eller en väska. Om eleven inte frivilligt lämnar ifrån
sig föremålet kan inte verksamheten med tvång ta föremålet.
Elevskåp kan skolan öppna om det finns misstanke om att otillåtna föremål förvaras i
skåpet. Elevskåp betraktas inte som privata på samma sätt som exempelvis en väska. Men
om det finns en väska i elevskåpet som tillhör eleven får inte denna genomsökas av skolan.
Det finns inte någon bestämmelse om att säkerhetskontroller får genomföras i skolorna
såsom exempelvis sker på flygplatser. Vid misstanke om droger kontaktas polis som
genomsöker lokalerna med hjälp av hundar.
Skolinspektionen har tagit ställning till drogtester i skolan vid flera tillfällen. Så här tolkar
myndigheten lagen. Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla
medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester
kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som
huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig. En elev har alltid
rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har
samtyckt. Skolan får inte använda våld, påtryckningar, hot om sanktioner eller andra
metoder för att tvinga en elev att gå med på att göra ett drogtest.
Eftersom det är svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt – det vill säga
med ett fullt och reellt samtycke, utan tvång – avråder Skolinspektionen från att genomföra
drogtester i skolan. Vid misstanke om drogmissbruk hos en elev bör skolan alltid ta kontakt
med berörda myndigheter, som socialtjänsten, polisen och sjukvården.
Fristående verksamheter drivs av andra huvudmän än kommunen. Hemkommunerna lämnar
bidrag till verksamheterna för de barn/elever som är mottagna i verksamheten. Eftersom
Uddevalla kommun inte är huvudman för verksamheterna kan kommunen inte införa regler
såsom beskrivs i motionen för dessa verksamheter. Något avtal ingås inte med fristående
verksamheter eftersom de driver sin verksamhet med stöd av skollagen.

Nämndens bedömning är att det inte finns något lagstöd för att genomföra generella
kontroller för att eftersöka vapen och droger i skolorna. Omhändertagande av föremål kan
ske vid konkreta tillfällen då förutsättningarna är uppfyllda och att genomsöka elevskåp kan
ske endast vid misstanke om förvaring av otillåtna föremål.
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För att höja säkerheten generellt i skolorna kan exempelvis följande åtgärder vidtas:
översyn av antalet ingångar, inrättande av reception, besöksregistrering, namnbrickor och
larm/kommunikationssystem vid akuta situationer.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden konstaterar att lagutrymmet är begränsat för att som
kommunal organisation göra ingripanden som polismyndigheten vanligtvis ansvarar
över och har som uppgift att utföra. Som det framgår i 2 kap. 6 § RF är var och en
skyddad mot påtvingade ingrepp, kroppsvisitation och husrannsakan som utgångspunkt.
Möjligen skulle kommunanställd personal kunna fråga berörd person om samtycke för
att vidta vissa åtgärder. Det som kan bli problematiskt i relation till frågan om
samtycke, är att samtycket måste ske helt frivilligt utan påtryckningar, vilket är mycket
svårt att bedöma. Många som vistas i kommunens anläggningar står också i
beroendeställning till kommunen eller personalen då man brukar en tjänst eller service
som tillhandahålls av kommunen. Detta är bl. a. en anledning till varför
skolinspektionen starkt avråder till att genomföra drogtester i skolverksamhet.
Om man vill söka efter vapen och droger i offentliga anläggningar skulle man
möjligtvis kunna genomföra eftersökningar i anläggningarnas allmänna utrymmen som
inte disponeras av någon enskild. Exempel på detta skulle kunna vara att man i de
allmänna utrymmena i badhuset söker efter vapen och droger, men inte i ett skåp som
disponeras av en badgäst.
Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå motionen, då
lagliga hinder föreligger.
Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret konstaterar att det av remissvaren går att utläsa att det
undersökts möjligheterna att införa slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger
på kommunens anläggningar och att denna del av motionen kan anses genomförd
Remissvaren visar dock på att de legala möjligheterna att införa dessa eftersökningar är
mycket begränsade varför motionen föreslås avslås.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Karin Ramneskär (M)
Mikael Staxäng (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2016/00065

UDD EVALLA. KOM\\,1UN

oderaterna
Motion från Moderaterna i Uddevalla Kommun.

Kclrnrnun~t./r ulsen
Komrnunl\3dr.ingskontoret

2016 -01- 2 8
Dil!'iliJw

LilHh{<j\r>b<lkrJal'åliJ

Förebygga/minimiera risker för nya våldsbrott generella men slumpmässiga kontroller för att eftersöka
olika vapen och droger på bl.a. våra skolor och
verksamheter som bedrivs med offentliga medel.
Vi ser i dag i vår omvärld ett ökat våld där gärningsmän/förövare använder olika
former av vapen, som knivar, skjutvapen, pepparspray mm på skolor och
skolgårdar. Tidigare i januari knivhöggs en elev till döds på en skola i Skåne.
Våldsdåd sker även inom andra verksamheter som bedrivs av kommunen eller
finansieras med offentliga medel. Till exempel var det nyligen ett knivslagsmål
på ett flyktingboende , i förrgår utspelade sig ytterligare en tragisk händelse på
ett boende i Västsverige.
Det är ett obeskrivligt lidande helt i onödan som drabbar både offer och
gärningsmän samt anhöriga. Detta är helt oacceptabelt och måste stoppas.

Hur kan vi som kommun skydda våra invånare på ett så klokt sätt som möjligt?
Det görs mycket förebyggande arbete idag, syftet är inte att räkna upp dessa
olika insatser. Mycket görs också i "det tysta" tack vare insatser från våra
vardagshjältar. Men vad kan vi göra utöver det som görs idag? Hur kan vi
förändra och utveckla arbetsmodeller och arbetssätt för att fortsätta vårt arbete
för att säkerställa en trygg och säker kommun?

Förslag:
•

Att vi som kommun undersöker möjligheterna att genomföra generella
men slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på våra
anläggningar såsom skolor, boende mm och andra verksamheter som
finansieras med offentliga medel.

•

Att om inga legala hinder finns för detta anser vi Moderater att detta skall
införas som en rutin i vårt arbete med att stärka säkerheten och
tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimiera onödigt lidande, för
våra elever och andra som vistas i våra verksamheter.

Uddevalla den 27 januari 2016
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Handläggare

Utredare Lisa Svanberg
Telefon 0522-69 70 34
lisa.svanberg@uddevalla.se

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Carin
Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att förebygga/
minimera risker för nya våldsbrott, generella men
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedrivs med
offentliga medel
Sammanfattning

Socialnämnden har fått en remiss från kommunfullmäktige om att besvara en motion
från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) angående att förebygga/minimera
risker för nya våldsbrott - generella men slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika
vapen och droger på skolor och verksamheter som bedrivs med offentliga medel.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) 2016-01-27.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, KS 2016/65 § 36.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lämna socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Moderaterna i Uddevalla kommun föreslår i en motion genom Carin Ramneskär och
Mikael Staxäng att:
 Uddevalla som kommun undersöker möjligheterna att genomföra generella men
slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på våra anläggningar såsom
skolor, boende mm och andra verksamheter som finansieras med offentliga
medel.
 om inga legala hinder finns för detta att det skall införas som en rutin i vårt
arbete med att stärka säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt
minimiera onödigt lidande, för våra elever och andra som vistas i våra
verksamheter.
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Av 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) framgår att var och en är skyddad gentemot de
allmänna (myndigheter etc.) mot påtvingat kroppsligt ingrepp (omfattar alltså inte de
situationer där enskilda samtycker). Vidare är var och en skyddad från kroppsvisitation,
husrannsakan och liknande intrång. Med kroppsligt ingrepp menas bl.a.
läkarundersökningar och blodprov. Med kroppsvisitation avses undersökning av någons
kläder, väska etc. Som husrannsakan avses intrång i undersökningssyfte. Om intrång i
någons egendom sker i annat syfte faller det under "liknande intrång."
Skyddet enligt 2 kap. 6 § RF kan begränsas genom att riksdagen utfärdar lagar och i
under vissa omständigheter att regeringen utfärdar förordningar som begränsar skyddet
enligt 2 kap 6 § RF. Sådana begränsningar finns i lag genom bl.a. 28 kap rättegångsbalken (RB) som ger bl.a. polisman rätt att företa husrannsakan, kroppsbesiktning och
kroppsvisitation under vissa omständigheter, t ex vid skäligen misstanke om brott. Det
finns även ett antal speciallagar som tar upp rätten till kroppsvisitation och dylikt (t.ex.
ordningslagen, polislagen samt LVU vid vård på särskilda ungdomshem).
Utgångspunkten i den svenska lagstiftningen är att det är polisens ansvar att förebygga,
förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och störningar av allmän ordning eller
säkerhet, detta regleras i Polislagen. I denna lagstiftning finns även bestämmelser om
polisens rätt till kroppsvisitation och liknande åtgärder.
Polislagen § 19 om kroppsvisitation:
”En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar
någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är
nödvändig .....
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand,
eller
2. för att hans identitet skall kunna fastställas.
En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller
hälsa…… eller
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada
på egendom…...”
Rättegångsbalken 28 kap. om husrannsakan:
”1 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan
följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter
föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter
som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av
brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken……
4 § Förordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av
undersökningsledaren, åklagaren eller rätten.”
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Det finns således inte något stöd i lagstiftningen som ger en kommunal tjänsteman rätt
att genomföra generella och slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger i de
boendes egna rum på socialtjänstens boenden eller hem för vård eller boende (HVB).
Det finns dock inget i lagstiftningen som hindrar att man gör eftersökningar av vapen
och droger i de allmänna utrymmen som inte disponeras av någon enskild, men en
sådan åtgärd skulle inte innebära att man kommer tillrätta med hela det i motionen
beskrivna och befarade problemet.
I socialtjänstens HVB för ensamkommande barn arbetar man strukturerat med
kontaktmannaskap för relationsbyggande med ungdomarna och man har regelbundna
strukturerade samtal med de ungdomar man är kontaktperson för. Personalen på
boendena tillbringar även mycket tid med ungdomarna i de gemensamma utrymmena,
vilket gör att man har möjlighet att upptäcka förändringar i stämningar och beteenden
och kan ta tag i dessa tidigt. Städning av gemensamhetsutrymmen sker också av
personal tillsammans med ungdomarna, vilket gör att man automatisk har koll i dessa
utrymmen. I våra HVB för ensamkommande barn görs också kompetenshöjande
insatser för personalen genom utbildning om droger och drogrelaterade
beteendemönster samt hot och våld.
Om misstankar uppkommer om droger eller vapen på något av våra HVB i de boendes
rum kontaktas polisen och därefter är det polisens ansvar att bedöma om visitation etc.
ska ske eller ej.
Inom ramen för det tvärsektoriella arbetet ”Drogfri ungdom” där socialtjänsten ingår
görs redan del av det arbete som föreslås i den lämnade motionen.
För att kunna åstadkomma de generella men slumpmässiga stickprovskontroller såsom
Moderaterna i Uddevalla föreslår i sin motion, krävs således med stöd av ovan
redogörelse för rättsläget, en lagändring.

Malin Krantz
Socialchef

Expediera till
Kommunfullmäktige
Lisa Svanberg, utredare

Lisa Svanberg
Utredare
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Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Carin Ramneskär
(M) och Mikael Staxäng (M) om att förebygga/minimera risker
för nya våldsbrott, generella men slumpmässiga kontroller för
att eftersöka olika vapen och droger på skolor och verksamheter som bedrivs med offentliga medel
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har till bl.a. socialnämnden remitterat en motion från Carin
Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M). I motionen föreslås att kommunen undersöker
möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av vapen och
droger på kommunens anläggningar såsom skolor, boende m.m. och andra verksamheter
som finansieras med offentliga medel. Om inga legala hinder finns för detta anser
Moderaterna att detta ska införas som en rutin i kommunens arbete med att stärka säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimiera onödigt lidande för
elever och andra som vistas i verksamheterna.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-04-06, § 27.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-02-10, § 36.
Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) 2016-01-27.
Beslut

Socialnämnden beslutar
att lämna socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar till kommunfullmäktige samt
bilägga Rapport Drogfri ungdom 2013-2015.

Vid protokollet
Florence Johansson
Justerat 2016-04-27
Stefan Skoglund
Margareta Wendel
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-28 intygar
Florence Johansson
Expedierat 2016-04-28
Kommunfullmäktige
Utredare Lisa Svanberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Barn och utbildning

2016-02-29

Dnr BUN 2016/00149

Handläggare

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson
Telefon 0522-69 70 81
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se

Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Carin Ramneskär
(M) och Mikael Staxäng (M) om att förebygga/minimera risker
för nya våldsbrott - generella men slumpmässiga kontroller för
att eftersöka olika vapen och droger på skolor och verksamheter som bedrivs med offentliga medel
Sammanfattning

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) har i en motion föreslagit att kommunen
undersöker möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
vapen och droger på kommunens anläggningar såsom skolor, boende med mera och
andra verksamheter som finansieras med offentliga medel. Om inga legala hinder finns
för detta anser Moderaterna att detta ska införas som en rutin i arbetet med att stärka
säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande för
elever och andra som vistas i våra verksamheter.
Motionen har remitterats från Kommunfullmäktige till bland annat Barn och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29
Ärendebeskrivning

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) har i en motion föreslagit att kommunen
undersöker möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
vapen och droger på kommunens anläggningar såsom skolor, boende med mera och
andra verksamheter som finansieras med offentliga medel. Om inga legala hinder finns
för detta anser Moderaterna att detta ska införas som en rutin i arbetet med att stärka
säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande för
elever och andra som vistas i våra verksamheter.
Motionen har remitterats från Kommunfullmäktige till bland annat Barn och utbildningsnämnden.
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Skolor
Skolan är ingen allmän plats dit allmänheten kan kräva att få tillgång. Varje skola ska ha
ordningsregler antagna av rektor.
I 5 kap 22 § skollagen sägs att rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en
fara för säkerheten i denna. Bestämmelsen gäller inte för kommunal vuxenutbildning.
Störande föremål kan exempelvis vara mobiltelefoner, leksaker, kepsar och liknande.
Föremål som kan vara en fara för säkerheten kan vara vapen, knivar, droger, alkohol
och kemikalier.
Bestämmelsen i skollagen om omhändertagande av föremål är avsedd att ge lagstöd för
ingripanden i situationer då det inte finns förutsättningar för ett ingripande med stöd av
nödvärns- eller nödrätten. Föremålen får omhändertas vid lektioner, entréer, korridorer,
uppehållsrum och liknande. Även om utbildningen bedrivs utanför skolområdet, till
exempel vid skolresor, museibesök och friluftsdagar gäller bestämmelsen.
Bestämmelsen i 5:22 omfattar bara lärare och rektor. Om det uppstår en akut situation
kan övrig personal med stöd av nödvärnsrätten ta ifrån en elev ett farligt föremål.
Om skolan upptäcker ett föremål som är störande eller kan medföra fara ska eleven
uppmanas att lämna ifrån sig föremålet. Skolan får inte genomföra kroppsvisitation.
Med detta menas att ta ifrån eleven ett föremål som ligger i kläder eller en väska. Om
eleven inte frivilligt lämnar ifrån sig föremålet kan inte verksamheten med tvång ta
föremålet.
Elevskåp kan skolan öppna om det finns misstanke om att otillåtna föremål förvaras i
skåpet. Elevskåp betraktas inte som privata på samma sätt som exempelvis en väska.
Men om det finns en väska i elevskåpet som tillhör eleven får inte denna genomsökas av
skolan. Det är viktigt att elever och vårdnadshavare får information om skolans möjlighet att öppna elevskåp.
Det finns inte någon bestämmelse om att säkerhetskontroller får genomföras i skolorna
såsom exempelvis sker på flygplatser.
Vid misstanke om droger kontaktas polis som genomsöker lokalerna med hjälp av
hundar.
Skolinspektionen har tagit ställning till drogtester i skolan vid flera tillfällen. Så här
tolkar myndigheten lagen. Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är
alla medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga
drogtester kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från
eleven, och som huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är
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myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara
varför, även om man tidigare har samtyckt. Skolan får inte använda våld, påtryckningar,
hot om sanktioner eller andra metoder för att tvinga en elev att gå med på att göra ett
drogtest.
Eftersom det är svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt – det vill
säga med ett fullt och reellt samtycke, utan tvång – avråder Skolinspektionen från att
genomföra drogtester i skolan. Vid misstanke om drogmissbruk hos en elev bör skolan
alltid ta kontakt med berörda myndigheter, som socialtjänsten, polisen och sjukvården.
Fristående verksamheter
Fristående verksamheter drivs av andra huvudmän än kommunen. Hemkommunerna
lämnar bidrag till verksamheterna för de barn/elever som är mottagna i verksamheten.
Eftersom Uddevalla kommun inte är huvudman för verksamheterna kan kommunen inte
införa regler såsom beskrivs i motionen för dessa verksamheter. Något avtal ingås inte
med fristående verksamheter eftersom de driver sin verksamhet med stöd av skollagen.
Sammanfattning
Det finns inte något lagstöd för att genomföra generella kontroller för att eftersöka
vapen och droger i skolorna. Omhändertagande av föremål kan ske vid konkreta
tillfällen då förutsättningarna är uppfyllda och att genomsöka elevskåp kan ske endast
vid misstanke om förvaring av otillåtna föremål.
För att höja säkerheten generellt i skolorna kan exempelvis följande åtgärder vidtas:
översyn av antalet ingångar, inrättande av reception, besöksregistrering, namnbrickor
och larm/kommunikationssystem vid akuta situationer.

Hans-Lennart Schylberg
Skolchef

Expediera till

Kommunfullmäktige

Lise-Lotte Bengtsson
Administrativ chef

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2016-04-21

§ 62
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Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Carin Ramneskär (M)
och Mikael Staxäng (M) om att förebygga/minimera risker för
nya våldsbrott - generella men slumpmässiga kontroller för att
eftersöka olika vapen och droger på skolor och verksamheter
som bedrivs med offentliga medel
Sammanfattning

Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) har i en motion föreslagit att kommunen
undersöker möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
vapen och droger på kommunens anläggningar såsom skolor, boende med mera och
andra verksamheter som finansieras med offentliga medel. Om inga legala hinder finns
för detta anser Moderaterna att detta ska införas som en rutin i arbetet med att stärka
säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande för
elever och andra som vistas i våra verksamheter.
Motionen har remitterats från Kommunfullmäktige till bland annat Barn och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29
Protokollsanteckningar

Magnus Jacobsson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi delar motionärernas oro men vi ser att det finns lagliga regleringar som reglerar hur
man kan arbeta inom skolan. Samtidigt anser vi att det är av yttersta vikt att skolan är en
trygg och säker miljö. Vi anser därför att det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med det
tvärsektoriella samarbetet mellan BUN, SOC och KULF avseende droger, tobak,
värderingar m.m.
Vi anser också att det är viktigt att våra rektorer jobbar tillsammans med kommunens
säkerhetschef för att utveckla skolornas säkerhetsarbete. Utöver detta så anser vi att
skolan skall samverka med polis samt andra myndigheter för att öka tryggheten på våra
skolor.
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Karin Ljungström (L), Anna-Malin Björk
Joelsson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2016-04-21

Forts § 62
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi delar motionärens oro och beklagar avsaknaden av rådighet.
Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2016-04-26
Vivian Uddén (MP), Anna-Malin Björk Joelsson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-26 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2016-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Utvecklare Sofie Ludvigsson
Telefon 0522-69 70 17
sofie.ludvigsson@uddevalla.se

Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om
att förebygga/minimera risker för nya våldsbrott, generella
men slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedrivs med
offentliga medel
Sammanfattning

Motionen från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott genom att utföra generella men
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och droger på skolor och
verksamheter som bedrivs med offentliga medel, har på delegation från
kommunstyrelsen remitterats till kultur-och fritidsnämnden 2016-03-02.
Kommunstyrelsen begär remissvar senast 2016-04-30. Motionärerna föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga
eftersökningar av vapen och droger på våra anläggningar så som skolor, boende mm och
andra verksamheter som finansieras med offentliga medel. De föreslår även att om inga
legala hinder föreligger, så ska detta införas som en rutin i arbetet med att stärka
säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande,
för våra elever och andra som vistas i våra verksamheter. Enligt de grundläggande frioch rättigheter som regeringsformen fastställer för medborgare och andra personer som
vistas i Sverige, så finns det oerhört begränsade juridiska utrymmen att genomföra de
förslag som motionärerna framför.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kultur-och fritidsförvaltningen 2016-03-30
Delegationsbeslut, Kommunstyrelsens ordförande 2016-03-02
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2016-02-10
Motion, Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) 2016-01-27
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå motionen, då
lagliga hinder föreligger.
Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har på delegation från kommunstyrelsen fått en remiss 201603-02 på motionen från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott genom att utföra generella men
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slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och droger på skolor och
verksamheter som bedrivs med offentliga medel. Kommunstyrelsen begär remissvar
senast 2016-04-30. Motionärerna föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att
genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på våra
anläggningar så som skolor, boende mm och andra verksamheter som finansieras med
offentliga medel. De föreslår även att om inga legala hinder föreligger, så ska detta
införas som en rutin i arbetet med att stärka säkerheten och tryggheten i
brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande, för våra elever och andra som
vistas i våra verksamheter.
För att undersöka motionärernas förslag om generella men slumpmässiga eftersökningar
av vapen och droger, har utgångspunkt tagits i att undersöka huruvida lagliga hinder
föreligger. Expertkunskap har då inhämtats från Helena Lennernäs, chefsjurist och chef
för avdelningen juridik och administration på kommunledningskontoret.
Enligt 2 § Polislagen (1984:387) är det polismyndighetens uppgift att förebygga,
förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna
ordningen eller säkerheten. Det är även polismyndighetens ansvar att övervaka den
allmänna ordningen och säkerheten. I polislagen finns även bestämmelser om hur och
när polisen har rätt till kroppsvisitation, husrannsakan och liknande åtgärder.
I kapitel 2, regeringsformen (RF) regleras de grundläggande fri-och rättigheterna i
Sverige. Av 2 kap. 6 § RF framgår att var och en är skyddad gentemot det allmänna
(myndighet/stat/kommun) mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Vidare är var och en
skyddad från kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Med kroppsligt
ingrepp menas bl. a. läkarundersökningar och blodprov. Med kroppsvisitation avses
undersökning av någons kläder, väska etc. Som husrannsakan avses intrång i
undersökningssyfte. Om intrång i någons egendom sker i annat syfte fallet det under
”liknande intrång”.
Skyddet enligt 2 kap. 6 § RF kan begränsas genom att riksdagen utfärdar lagar och i
under vissa omständigheter att regeringen utfärdar förordningar som begränsar skyddet
enligt 2:6 RF. Sådana begränsningar finns i lag genom bl.a. 28 kap rättegångsbalken
(RB) som bl.a. ger polisman rätt att företa husrannsakan, kroppsbesiktning och
kroppsvisitation under vissa omständigheter. Det finns även ett antal speciallagar som
tar upp rätten till kroppsvisitation och liknande ingripanden, exempelvis ordningslagen
och polislagen som nämnts, men även i lagen om vård av unga - LVU.
Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående resonemang står det klart att lagutrymmet är oerhört
begränsat för att som kommunal organisation göra ingripanden som polismyndigheten
vanligtvis ansvarar över och har som uppgift att utföra. Som det framgår i 2 kap. 6 § RF
är var och en skyddad mot påtvingade ingrepp, kroppsvisitation och husrannsakan som
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utgångspunkt. Möjligen skulle kommunanställd personal kunna fråga berörd person om
samtycke för att vidta vissa åtgärder. Det som kan bli problematiskt i relation till frågan
om samtycke, är att samtycket måste ske helt frivilligt utan påtryckningar, vilket är
mycket svårt att bedöma. Många som vistas i kommunens anläggningar står också i
beroendeställning till kommunen eller personalen då man brukar en tjänst eller service
som tillhandahålls av kommunen. Detta är bl. a. en anledning till varför
Skolinspektionen starkt avråder till att genomföra drogtester i skolverksamhet. Om man
vill söka efter vapen och droger i offentliga anläggningar skulle man möjligtvis kunna
genomföra eftersökningar i anläggningarnas allmänna utrymmen som inte disponeras av
någon enskild. Exempel på detta skulle kunna vara att man i de allmänna utrymmena i
badhuset söker efter vapen och droger, men inte i ett skåp som disponeras av en
badgäst.
Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera till
Kommunstyrelsen

Sofie Ludvigsson
Utvecklare

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2016-04-21
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Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott, generella men
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedrivs med offentliga
medel
Sammanfattning

Motionen från Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott genom att utföra generella men
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och droger på skolor och
verksamheter som bedrivs med offentliga medel, har på delegation från
kommunstyrelsen remitterats till kultur-och fritidsnämnden 2016-03-02.
Kommunstyrelsen begär remissvar senast 2016-04-30. Motionärerna föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna att genomföra generella men slumpmässiga
eftersökningar av vapen och droger på våra anläggningar så som skolor, boende mm och
andra verksamheter som finansieras med offentliga medel. De föreslår även att om inga
legala hinder föreligger, så ska detta införas som en rutin i arbetet med att stärka
säkerheten och tryggheten i brottsförebyggande syfte samt minimera onödigt lidande,
för våra elever och andra som vistas i våra verksamheter. Enligt de grundläggande frioch rättigheter som regeringsformen fastställer för medborgare och andra personer som
vistas i Sverige, så finns det oerhört begränsade juridiska utrymmen att genomföra de
förslag som motionärerna framför.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kultur-och fritidsförvaltningen 2016-03-30
Delegationsbeslut, Kommunstyrelsens ordförande 2016-03-02
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2016-02-10
Motion, Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) 2016-01-27
Beslut

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå motionen, då
lagliga hinder föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2016-04-21

Vid protokollet
Anna-Helena Wiechel
Justerat 2016-04-25
Annelie Högberg, Christer Johansson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-25 intygar
Anna-Helena Wiechel
Expedierat 2016-04-25

kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 213

Dnr KS 2019/00634

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
Sammanfattning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte
samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på vårens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden:
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
Elving Andersson (C), Camilla Olsson (C), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-97-09
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-08-22 § 336
Yrkanden

Camilla Olsson (C): Bifall till förslaget i handlingarna samt att flytta över följande
uppdrag till kommunstyrelsen: att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där
Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket.
David Höglund Velasquez (V): Bifall till Camilla Olssons (C) yrkande.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Olssons (C)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdragen
från flerårsplan 2019-2021 och förklara dem som avslutade
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket.
Forts. § 213

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
att i flerårsplan 2019-2021 uppdra till kommunstyrelsen att anlägga nya sträckor enligt
antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med
Trafikverket.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret

2019-09-09

Handläggare

Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
Sammanfattning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte
samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på vårens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden:
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet..
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-97-09
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-08-22 § 336
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdragen
från flerårsplan 2019-2021 och förklara dem som avslutade
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet
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Kommunledningskontoret

2019-09-09

Ärendebeskrivning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte
samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från flerårsplan 2019–2021 på vårens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ansvarar för gång- och cykelvägar där
kommunen har vägansvar. Samverkan kring nationella vägar hanteras genom
kommunstyrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger inga
cykelbanor utanför kommunalt vägansvar. Ibland görs lösningar med samfinansiering
genom trafikverket, då är det kommunstyrelsen genom avdelningen för Strategisk
samhällsplanering som ansvarar för att hantera detta. Uppdraget bör därför flyttas till
kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 fått 0,3 mkr i utökat kommunbidrag för
ökade kapitalkostnader för Gula Villan. Arbetet med renoveringen pågår. Det är inte
samhällsbyggnadsnämnden som driver arbetet utan det ansvaret ligger på barn- och
utbildningsnämnden. Uppdraget kan således avslutas på samhällsbyggnadsnämnden
utifrån att ansvaret för genomförande ligger hos barn- och utbildningsnämnden.
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det endast inom serviceavdelningen där det
finns medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. För att öka antalet
heltidsanställningar görs en årlig inventering av deltidstjänster. Där framkommer
medarbetares behov och önskemål av att öka sina tjänster. För att möjliggöra utökning
ses verksamhetens hela behov över vid till exempel utökade uppdrag (nya städobjekt,
nya kök, utökningar av portioner, övertagande av verksamhet, fler fordon mm),
pensionsavgångar eller annat avslut av tjänst. Antal kombinationstjänster ökar, vilka
även förekommer över förvaltningsgränserna. Uppdraget anses integrerat i ordinarie
verksamhet och föreslås avslutas.

Peter Larsson
Kommundirektör

Camilla Karlsson
Utredare

Dnr KS 2019/00634

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kommunledningskontoret

2019-09-09

Expediera till

Dnr KS 2019/00634

Protokoll

s0

Somhöllsbyggnodsnömnden

5

%

ffi:

2019-08-22

s 336

Dnr SBN 201? /00456

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021
Sommonfottning
Enligt gällande rutin ftir avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte
Samhällsbyggnadsnåimnden tre uppdrag fran Flerårsplan 2019-202I på vårens
uppsiktsmöte ft)r att ståimma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkiints ftir att
skriva fram ftir avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:

-

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerarsplan 2019-2021fått i uppdrag att
anlägganya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
Samhällsbyggnadsnåimnden har utifrån flerårsplan 2019-2021fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra ft)rvaltningar
Samtliga nålmnder har utifrån flerårsplan 20192021fatt i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, dåirftir strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Beslutsunderlog
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskriv else 20 19 -07 -02

Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

ftireslå kommunfullmdktige att godkänna slutrapportering av ftljande uppdrag:
Samhällsbyggnadsnåimnden har utifrån flerårsplan 2019-2021fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
Samhällsbyggnadsnåimnden har utifrån flerårsplan 2019-2021fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra ftirvaltningar
Samtliga nåimnder har utifrån flerårsplan 20192021fått i uppdragatt Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därftir strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

-

IF
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Samhällsbyggnad

2019-07-02

Dnr SBN 2019/00456

Handläggare

Enhetschef Cornelia Kirpensteijn
Telefon 0522-69 64 71
cornelia.kirpensteijn@uddevalla.se

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021
Sammanfattning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte
Samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från Flerårsplan 2019–2021 på vårens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:
-

-

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag:
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från Kommunfullmäktige lyfte
Samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag från Flerårsplan 2019–2021 på vårens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att
skriva fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden:

Tjänsteskrivelse

2(2)

Samhällsbyggnad

2019-07-02

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ansvarar för gång- och cykelvägar där
kommunen har vägansvar. Samverkan kring nationella vägar hanteras genom
kommunstyrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger inga
cykelbanor utanför kommunalt vägansvar. Ibland görs lösningar med samfinansiering
genom trafikverket, då är det Kommunstyrelsen genom avdelningen för Strategisk
samhällsplanering som ansvarar för att hantera detta. Uppdraget bör därför flyttas till
Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 fått 0,3 mkr i utökat kommunbidrag för
ökade kapitalkostnader för Gula Villan. Arbetet med renoveringen pågår. Det är inte
Samhällsbyggnadsnämnden som driver arbetet utan det ansvaret ligger på Barn- och
utbildningsnämnden. Uppdraget kan således avslutas på Samhällsbyggnadsnämnden
utifrån att ansvaret för genomförande ligger hos Barn- och utbildningsnämnden.
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det endast inom Serviceavdelningen där det
finns medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. För att öka antalet
heltidsanställningar görs en årlig inventering av deltidstjänster. Där framkommer
medarbetares behov och önskemål av att öka sina tjänster.
För att möjliggöra utökning ses verksamhetens hela behov över vid till exempel utökade
uppdrag (nya städobjekt, nya kök, utökningar av portioner, övertagande av verksamhet,
fler fordon mm), pensionsavgångar eller annat avslut av tjänst. Antal
kombinationstjänster ökar, vilka även förekommer över förvaltningsgränserna.
Uppdraget anses integrerat i ordinarie verksamhet och föreslås avslutas.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Ekonomirapportering (ekonomirapportering@uddevalla.se)

Cornelia Kirpensteijn
Enhetschef

Dnr SBN 2019/00456

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 214

Dnr KS 2019/00013

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har
avgjorts
Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.
I förteckningar daterade den 2019-09-04 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Förteckningar över motioner och medborgarförslag, 2019-09-04
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-04

Handläggare

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

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har
avgjorts 2019-09-04
Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är
färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.
I förteckningar daterade den 2019-09-04 redovisas samtliga motioner som ännu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än
ett år sedan i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

1(1)
Dnr KS

2019/00013

Ärendeförteckning
Kommunledningskontoret

1(1)

2019-09-04

Förteckning över medborgarförslag som inte har avgjorts inom 1 år.
Nummer

Datum då
medborgarförslaget
väcktes på KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2018/00496

2018-09-12

Medborgarförslag från Mats Bohlin om gångväg till
Skarsjöområdet

KS
2018/00397

2018-06-13

Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs
Festplats

KS
2018/00387

2018-05-16

Medborgarförslag från Ronnie Häggman om att bygga en ny
utfart Östra gröngatan

KS
2018/00085

2018-02-14

Medborgarförslag från Emily Ellmarker om hundrastgård

KS
2018/00046

2018-02-14

Medborgarförslag från Marie Forsström om hundrastgård i
Ljungskile

Kommunfullmäktige beslutade att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden
att besluta i ärendet. Beslut saknas.
Kommunfullmäktige beslutade att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden
att besluta i ärendet. Beslut saknas.
Kommunfullmäktige beslutade att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden
att besluta i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat
att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen för att
tydliggöra utredningsuppdraget.
Kommunfullmäktige beslutade att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden
att besluta i ärendet. Beslut saknas.
Kommunfullmäktige beslutade att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden
att besluta i ärendet. Beslut saknas.

Ärendeförteckning
1(4)
2019-09-04

Ej avgjorda motioner 2019-09-04
Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

KS
2019/00470

2019-06-13

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan
Skoglund (S) om att införa digital omröstning

KS
2019/00319

2019-04-10

KS
2019/00317

2019-04-10

KS
2019/00218

2019-03-13

Handläggning

Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har ännu inte yttrat sig.
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet saknas.
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att
Tibblin (SD) om kameraövervakning på kommunens remittera motionen till
parkeringar
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte yttrat
sig
Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att
Tibblin (SD) om förbättrad belysning som
remittera motionen till
brottsförebyggande åtgärd
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte yttrat
sig.
Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till Kommunfullmäktige beslutade att remittera
ett modernt system för felanmälan
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har inte yttrat sig.
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet saknas.

Ärendeförteckning
2(4)
2019-09-04

Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2019/00216

2019-03-13

KS
2019/00150

2019-02-13

KS
2019/00137

2019-02-13

KS
2018/00678

2018-10-10

KS
2018/00677

2018-10-10

KS
2018/00280

2018-04-11

Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) Kommunfullmäktige beslutade att remittera
och Carina Åström (S) om att den politiska
motionen till kommunstyrelsen.
organisationen är satt innan kommande mandatperiod Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet saknas.
Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana
Kommunfullmäktige beslutade att remittera
Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-Wallsby (V) och Ilir
motionen till kommunstyrelsen.
Kastrati (V) om fasta anställningar
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet saknas.
Motion från Martin Pettersson (SD) om att tillföra
Kommunfullmäktige beslutade att remittera
förbud av passiv insamling av pengar (tiggeri)
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande i ärendet saknas.
Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång Kommunfullmäktige beslutade att remittera
och cykelväg till Ulvesund
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte yttrat
sig.
Motion från Magnus Jakobsson (KD), bygg en gång Kommunfullmäktige beslutade att remittera
och cykel bro över Fjällvägen
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte yttrat
sig.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera
Motion från Rolf Carlson (SD) angående
motionen till kommunstyrelsen.
rekryteringsbonus
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.

Ärendeförteckning
3(4)
2019-09-04

Nummer

Datum motionen
väcktes på KF

Beskrivning

Handläggning

KS
2017/00571

2017-09-28

Motion från Elving Andersson (C) med flera om hur Kommunfullmäktige beslutade att remittera
vi ökar vår säkerhet och höjer vår beredskap mot nya motionen till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har ärendet för
hot
handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.

KS
2017/00339

2017-06-14

Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin
Björk Joelsson (C) om att införa Huskurage i
kommunens bostadsstiftelser samt verka för att
privata fastighetsägare gör detsamma

KS
2016/00065

2016-02-10

Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen, Uddevallahem,
Ljungskilehem, HSB: stiftelse Jakobsberg,
Fastighetsägarna i Uddevalla, HSB Norra
Bohuslän, Riksbyggen Uddevalla, Villaägarna i
Uddevalla samt till privata hyresvärdar enligt
förteckning på kommunens hemsida. Sista
svarsdag var 2017-11-30. Yttranden har
inkommit från Uddevallahem-Ljungskilehem
och Skanskullens förvaltning.
Kommunledningskontoret har ärendet för
handläggning. Tjänsteutlåtande saknas.
Motion från Carin Ramneskär (M) och Mikael
Kommunfullmäktige beslutade att remittera
Staxäng (M) om att förebygga/minimera risker för
motionen till barn och utbildningsnämnden, och
nya våldsbrott - generella med slumpmässiga
socialnämnden. Kommunstyrelsens ordförande
kontroller för att eftersöka olika vapen och droger på beslutade att även remittera motionen till kultur
skolor och verksamheter som bedriva med offentliga och fritidsnämnden. Samtliga remissinstanser
medel
har svarat. Kommunledningskontoret har
ärendet för handläggning. Tjänsteutlåtande
saknas.

Ärendeförteckning
4(4)
2019-09-04

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 215

Dnr KS 2019/00582

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Stiftelsen
Barnhemmets Vänner
Sammanfattning

Stiftelsen Barnhemmets Vänner har inkommit med årsredovisning för år 2018.
Stiftelsen har under 2018 beviljat 45 stipendier på sammanlagt 100 500 kronor.
Stiftelsens ekonomiska resultat 2018 är 251 691 kronor.
Revisorerna har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning av Stiftelsen
Barnhemmets Vänner. Revisorerna gör bedömningen att årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Vidare är det revisorernas uppfattning att
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Revisionsberättelse 2018 Stiftelsen Barnhemmets Vänner 2018.
Årsredovisning Stiftelsen Barnhemmets Vänner 2018.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas uttalande godkänna årsredovisningen, samt
att med hänvisning till revisorernas uttalande bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och förvaltare för den tid revisionen omfattar.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2019-08-15

Handläggare

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

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Stiftelsen
Barnhemmets Vänner
Sammanfattning

Stiftelsen Barnhemmets Vänner har inkommit med årsredovisning för år 2018.
Stiftelsen har under 2018 beviljat 45 stipendier på sammanlagt 100 500 kronor.
Stiftelsens ekonomiska resultat 2018 är 251 691 kronor.
Revisorerna har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning av Stiftelsen
Barnhemmets Vänner. Revisorerna gör bedömningen att årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Vidare är det revisorernas uppfattning att
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Revisionsberättelse 2018 Stiftelsen Barnhemmets Vänner 2018.
Årsredovisning Stiftelsen Barnhemmets Vänner 2018.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas uttalande godkänna årsredovisningen, samt
att med hänvisning till revisorernas uttalande bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och förvaltare för den tid revisionen omfattar.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Stiftelsen Barnhemmets Vänner.

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS
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REVrsroNssrRÄrrELSE
Till sÿrelsen i Stiftelsen

Barnhemmets Vänner

Org.nr. 858500-42S9

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört

en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Barnhemmets Vänner för år
201g.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i
alla väserltliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 3 I december 20lg
och av dess f inansiella resultat för året enligt årsreclovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig
mecl årsredovisningens övriga delar.

Grundfi)r uttulonden
Vi har Lrtfort revisionen enligt god revisionssecl i Sverige. Revisorernas ansvar enligt

denna sed beskrivs

nännare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den fürtroendevalde
revisorns ansvar,,.
Vi är oberoende i florhåltancle till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag sorn auktoriserad
revisor har fullgjort rnitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inlrämtat är tillräckliga och ändamålsenliga sorn grund

för våra

uttalanden.

Styrelsens ilnsv(r
Det är styrelsen sotn har ansvaret för att årsredovisningen Lrpprättas
och aft clen ger en rättvisancle bilcl

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den beclömer är
nödväridig för aft upprätta en årsredovisning sorn inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller rnisstag.

vid

upprättandet

av årsreclovisnillgen ansvarar styrelsen för bedölnningen av stittelsens förr¡åga
att
lbrtsätta verksanlhetell. Dett trpplyser'. när sà är tillänrpligt. orn förhålla¡rclen
sonl ka¡ priverka fbrr¡ågarr
att fortsätta verksamheten oqh att atlvända antagandet om fbrtsatt drift.
Antaganclet or¡ fbrtsalt drift
tillämpas clock inte onr beslut har fattats orn att avveckla verksamheten.

l)en u ukfu risentde reyisorils u nsrter
'lag har att trtfcjra revisiorten enligt lnterrrational Stanclarcls crn Aucliting (lSA) och gocl rer.,isionssecl i
Sverige' Mitt lnål är att uppnå en rirnlig gracl av säkerhet onl huruvida årsreclovisningen
sorlr helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag. Rinrlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och
god revisiorlssed i Sverige alltid konrmer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om e¡ sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller rnisstag och
anses vara väsentliga om,de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka cle ekoriomiska
beslut som använclare fattar
med grund i årsredovisningen,
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
,,,

Henry Forsberg Revisorer KB, Karl Gr"rstavsgatan

4^.451 50 Udclevalla. Tel. 0522-135 60. Fax OS22-3g2Zs
Sida l(3)

Hcury Forsbelg Revisoler KB

'

identifìerar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utfomar och utför granskningsåtgärder blanã annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
rnina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är
högre än för etl väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
ageraude i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infonnation eller åsidosättande av
intern kontroll.

' skaflar jag mig en förståelse av den delav stiftelsens interna kontroll som har betydelse för nlin
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga rned hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig orn effektiviteten i den interna kontrollen.
tttvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rirnligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörancle upplysningar.

'

jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använcler antagandet orn fortsaft drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, rned grund i cle inhälntacle

'

clrar

revisionsbevisert, otn huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förrnåga att fortsätta verksanrheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, rnåste jag i revisionsberättelsen
fiista
upprnärksamheten på upplysningartta i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

om
sådatta upplysningar är otillräckliga, rnodifiera uftalandet orn årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras
på de revisionsbevis som inhämtas frarn tilI datumet för revisionsberättelsen. Dock

kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse irrte längre kan forlsätta verksamheten.

'

tttvärderar jag den övergripancle preserrtationen, strukturerr oclr innehållet i årsreclovisniugeu,
däribland upplysningarna, och om årsredovisrringen återger cle underliggande transaktionerna och
hänclelserrra på ett sätt sonl ger en rättvisande bilcl.
Jag tltàste iltfornlera styrelsen oln blartd ann¿rt revisionens planelride onlfatlning och inr.iktning
sa¡rt
tidpunkten för clen. Jag rnåste också inftrnllera on betyclelsefulla iakttagelser uncler revisioneu,

clüribland cle evelltLtella hetydancle brister iclell intenla kontrollerr sonr.jag iclentifierat.
D

c tt

.f ö rI ro e n d ey a I de ret' i s tt t, tt s

u tt s
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.lag har att trtföra eti revisioll enligt revisionslagerr och clärnteclenligt god revisionssed

i S'erige.

tV[itt

mål är att uppnå en rirrlig grad av säkerhet onr hunrvida årsreclovisningen har Lrpprättats i enlighet
¡red
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisancle bild av stiftelsens resultat och

ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fürfattningar
Uttqlande
Utöver vår revisiotl av årsredovisningen har vi även utför1 en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Barnhemmets Vänner för år 201 8.

Enligt vår uppfattning har styrelseleclamöterna inte hancllat i strid med stiftelselagen,
stiftelselorordnandet el ler årsredovisn ingslagen., :

Sicla 2(3)

[[enr-v Forsberg Revisoler KB

Grundjör uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt de¡na beskivs närmare
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi

anser att de revisionsbevis

i

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt

uttalande
Styrelsens flnsv{tr
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefürordnandet.

Revisorns ansvûr

Våft mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttaland e, är att inhämta
revisionsbevis lor att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma orn någon styrelseledamot i
'ågot
väsentligt avseende:

' företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fürsummelse som kan füranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det finns sl<äl för entledigande, eller
'

på något annat sätt handlat

i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, rnen ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid ko¡nmer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan förarrleda
ersättn ingsskytd ighet mot stiftelsen.
Sotn en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den aLrktoriserade revisorn
professionellt omdörne och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig frärnst på revisionen av räkenskapenta. Vilka tillkolnrnancle
gransknirlgsåtgär'cler sonr tltförs baseras
¡rå clen aLrktoriseraclc reviso¡ls p¡olessionella beclömning och
övriga valda revisorers beclömning mecl LrtgångspLrrrkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områclen och förhållanden som är väsentliga för

verksallthetett och clär avsteg och överträclelser skulle Ira särskilcl bet,r,clelse for stiftelselrs situario'. Vi
går iuenonr och prövar fattacle beslut. beslutsunclerlag. r.,icltagrra åtgärcler.och anclra iorhállandcn sonl är

lelcvalrta
Ud

f-ör'

l år't uttalancle.
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Lena Henriksson
Förtroerrdevald revisor utsedd av Uddevalla kommun

Sicla 3(3 )

äíir$ -".5-

tå

Diarienr

Stiftelsen
Barnhemmets Vänner
Org nr 858500-4289
{

Ärsredovisning
2018

I

nnehå

Fö

I

lsfö rteckn

i

n

s:

rva ltn i ngsbe rätte I se

Res u ltaträ kn
Ba la

ing

nsrä.kn ing

Noter
Underskrifter

¿

3

4
5

7

Stiftelsen Barnhem mets Vänner
858500-4289

FO RVALTN I N GS B E RÄTTE LS E
Styrelsen för Barnhemmets vänner med säte i Uddevalla fär härmed
avläm na årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen ändamål är att avkastningen skall användas som stipendier eller på annat sätt för underhåll och uppfostran
efter avslutad obligatorisk skolgång av flickor från uddevalla stads församling.
I

Eftersom ingen förändring skett i frågan kring stiftelsens stadgar, utgår styrelsen från samma tolkning som
tidigare
att Uddevalla stads församling numera omfattar Uddevalla kommun.
Styrelsen har sammanträtt två gånger under 20L8.
Stipendier delas ut under vår och höst, då varje studerande kvinna kan ansöka om och beviljas stipendium
till maximalbeloppet kr 18 000 erhållits.

(

Främjande av ändamålet
Under 20L8 har 45 st beviljats stipendium på sammanlagt 100 500 kr.

FtERÅRSöVERSIKT
2018

2017

2016

201s

207{

1s0 394

135 130

189 008

144 773

125 399

96 686

90 489

138 259

95 628

81 830

691.

5261.7r

538 435

921 51r

Förmögenhet

s 873 611

6 154 98s

5 756

1_73

5 647 L72

4

Eget kapital

5 873 611.

5 722 420

s 305 349

4 849 914

3 999 903

87 769

LOt252

L28 912

87 480

78 915

100 s00

L09 100

83 000

77 s00

102 000

Stiftelsens intäkter
Förva ltningsresultat

Ärets resultat

25r

Fritt eget kapital
Beviljade medel

/

anslag
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RESULTATRÄKNING
Not

2018-01-01

20L7-07-0t

.-2018-L2-3t

:2017-t2-37

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter

14290I

Summa stift elsens intäkter

150 394

130 975
4 155
135 130

7 494

Stiftelsens kostnader
Externa kostnader
Styrelsearvode
Summa stiftelsens kostnader

(

-45 744

-7 96s
-53 709

Förvaltningsresultat

-37 954
-6 687

-4464t

96 686

90 489

708 290
-553 284
155 006

43s 682

Resultat efter finansiella poster

251 691

526 t7L

Årets resultat

25169t

526

Finansiella poster
Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Summa fínansiella poster

Sida 3 av
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BALANSRÄrruIruE
TILLGÂNGAR

Not

20t8-t2-3L

20L7-L2-3t

Andra långfristiga värdepappersin nehav
Su m mo fi no nsie lla a n lä gg n i n gsti I lgå ngo r

4 624 s76
4 624 576

4 500 428
4 500 428

Summa anläggningstillgångar

4 624576

4 s00 428

Kassa och bank
Summa kassa och bonk

1 249 03s
1 249 035

722r992
122r992

Summa omsättni ngstil lgångar

1 249 035

t22tssL

SUMMA TILLGÄNGAR

5 873 611

s 722 420

2018-12-31

2017-L2-3t

5 621.1.68

5 176 437
444 731
5 621 168

Anläggníngstillgånga r
Fi na

nsie

I

la

an

lagg ni ngstillgå ngo

r

Omsättningstil lgångar
Kosso och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
Eget Kapital

Bundet eget kapitol
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital under året
Bundet eget kap¡tol vid årets slut

1.64

674

5 785 842

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag
Ärets resultat
Fritt eget kopitol vid årets slut

1.01.252

128 91?

-164 674

-444

-r.00 500

-L09 100

251 69L
87 769

73I

526

tlt

L01"

252

Summa eget kapital

5 873 611

5 722 420

SUMMA

5 873 611

s722420

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not

1

Redovisnings- och värderingspr¡nc¡per

Årsredovisningen är upprättatad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:L0 (K2)Årsredovisning
mindre företag.

i

Alla belopp redovisas ihela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parantes avserföregående år

Finansiella anläggningstillgångar
lnnehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj, I de fall portföljens bokförda värde
överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och

fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital, senare donerat kapital,ackumulerad kapitalisering, ackumulerat realisationsresultat samt
ackumulerad nedskrivning). Fritteget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat
för omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet
eget kapital. Till bundet eget kapitalförs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande
del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna

upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

till marknadsvärde och övriga tillgångar

¿1

Ì
I
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Not

2

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31
4 s00 428
5 056 838
-4 379 250

ngående a nskaffni ngsvärden
lnköp
Försäljningar
Periodiserad över / underkurs
Utgående a nskaffningsvärden
I

lngående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivninga r (anskaffningsvärde)
Utgående nedskrivningar

-156

4 819 662
4 397 706
-4 7L6 548
-392

5 777 861

4 500 428

0

0

0

0

-553

0

-553 284

Utgående bokfört värde

Realisatio nsvinster
Real

2077-!2-3L

isationsförl uster

4 624 576

4 500 428

893 763
-185 473

643 781
-208 099

4 877 860
4 356 050

4 402 118

300 000
268 526

300 000
273 885

0

253 156
256 990

Aktier, svenska
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

Fondandelar obligationer
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

3 947 272

Obligationer, svenska
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

0

Bokfört värde per balansdagen uppgår till
Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till

4 624576
4 624 s76
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Not

3

Eget kapital
Bundet eget

Belopp vid årets ingång

kapital

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital

Fritt eget kapital

s 621 168

IOI252

9 669

-9 669

708 290
-553 284

-708 290

Omföring inom eget kapital
- årets kapitalisering
- årets realisationsresultat

- årets nedskrivningar

553 284

Beviljade anslag

-L00 500

Ãrets resultat
Belopp vid räkenskapsårets slut

uddevail

251,697
87 769

5 785 842

20ß-+-¿3

För Stiftelsen Barnhemmets Vänner
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Lena Henriksson

Förtroendeval revisor utsedd av Uddevall kommun
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Bilaga 1
Fem år i sammandrag

2014

Resultaträkningen

2015

2016

2017

2018

lntäkter
Aktieutdeln ingar
Räntor

1

00 266

122 052

157 650

25 133

22 662

31 358

1

30 975

1.42 901_

4 156

7 494

125

399 144713

189

009 135 131

150 394

Förvaltningskostnader

-43

569

-50

625

-44

641

-53 709

Disponibelt överskott

81

830

95

138

384

90

490

96 685

102

000

77 500

000 109 100

100 500

Summa

Kostnader

Utdelat belopp

I

o/o

av föreg. års överskott

628

83

1360/o

95%

87Yo

79o/o

111%

90o/o

s1%

90% 103%

98%

2014

2015

201 6

201

Genomsnitt 5 år
Flerårsöversikt Ar ( Kr

-49 086

)

2017

I

Till gångar marknadsvärde
Obligationer
Fonder
Aktier
Bankmedel

Surnma

985 840
298 278

3380711
99 605

4 764

434

976
287
4 151
233

240
218
492

5 648

097

147

995
783

256 990
0
273 885 268 526
658 4 402 118 4 356 050
492 612 1 221 992 1 249 035

957
281
4 030

5 763 048 6 1 54 985 5 873

61

1

Skulder
Diverse skulder
Reserverade bidrag

-12 805

-6 925

-6 925

0

0

0

Summa

-12

Nettoförmögenhet

805

-6

4751 629 5 641

925
172

0
0

0
0

-6 925
5 756

1

23 6

154

985 5 873

61

1

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 216

Dnr KS 2019/00229

Revisorernas granskning av Uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 2018", revisionsrapport
Sammanfattning

Revisionsfirman EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den finansiella
redovisningen i Uddevalla kommun under 2018 och sammanställt noteringar från
granskningen. Granskningsrapporten innehåller rekommendationer, vilka har lämnats
till kommunen, med önskemål om att erhålla svar med anledning av
rekommendationerna. Kommunledningskontoret har lämnat svar på
rekommendationerna. Rekommendationer och svar redovisar i bilagan ’Svar till
kommunrevisionen löpgranskning 2018’.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05
Svar till kommunrevisionen löpgranskning 2018.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)
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l.

Inledning

1.1. Bakgrund
Som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning av intern kontroll i redovisningen under 2018 sammanställts . Därutöver omfattar rapporten en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån
framtagen gran skningsplan för 2018.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom
vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekte r väsentlig a för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kontroll.

1.2. Granskningsansats
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:
Boks! utsprocessen
Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
Anläggningsrutinen
Exploatering sp ro cessen
Inköp och bankutbetalningar
Process för att redovisa moms och skatter och avgifter
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:
Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdragning mellan investering och drift
Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc .
Granskning av momsredovisning
Tillkommande utökad granskning omfattar :
IT-miljö- granskning av generella !T-kontroller
ACL-analys- transaktionsanalys av länetransaktioner
Anläggningstillgångar- inriktning på övergången ti ll komponentredovisning
Exploateringsredovisning -granskning av rutiner och kontroller i exploateringsprocessen med utökat antal stickprov av redovisningen av exploateringstillgångar.
Inköp - granskning av konsultkostnader mot beställning/avtal och godkännande,
granskning av en speciell typ av inköp såsom t.ex. förtroendekänsliga inköp, resor,
representation, gåvor mm.
ACL-analysen omfattar kommunens samtliga länetransaktioner från januari till och med
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oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora
bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma
med resultatet av vår granskning av länetransaktioner i samband med avrapporteringen
av bokslutet.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1.

Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

2.1.1.

Gjorda iakttagelser.

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (Inblick).
Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden såsom styrande ekonomidokument. flerårs-och vecerksamhetsplan, redovisning, intern kontroll osv.
Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbeteL Det tas
även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive framtagande av Årsredovisning.
Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisning principer för periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa upp bokningar av periodiseringar i samband meddelårs-och årsbokslut. l samband med bokslut gör
den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit för samtliga balansposter.
Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens
resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också
analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte
av kommunens rutinbeskrivningar.
Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för
samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. l en
decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också
viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säkerställa bokslutsarbetet. att anvisningar följs och att års-, delårs-och månadsbokslut tillsammans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker
centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den finansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning.

2.2.

Löneprocessen

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
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2.2.1.

Gjorda iakttagelser

Tidrapporteringsystemet Medvind används av de flesta anställda inom kommunens verksamhet. Det kvarstår dock viss manuell hantering inom skola och för timanstä llda. Målsättn ingen
är att samtliga medarbetare ska kunna använda Medvind under 2019 . Även inom lönerevision pågår en förändring mot mer digitaliserad hantering .
Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs
upprättade rutinbeskrivning för personal att följa vid lönekörning. Dock finns ett flertal upprättade mallar och rutiner för att en korrekt lönehantering ska kunna genomföras.
Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrollerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en r imlighetsanalys på högre löner öve r stigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller exempelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor . Respektive chef har ansvar för rimlighetsbedömning av lönekostnader som bokats .
Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i systemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.
Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.

2.2.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de
pågående förändringar med digitalisering som pågår.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.
2.3.

Pensionsredovisning

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsredovisningen . Granskningen avser vad som rapporteras till KPA och hur kommunen säkerställer att uppgifterna är korrekta.

2.3.1.

Gjorda iakttagelser

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen innefattar hur rapportering av filen till KPA fungerar praktiskt. Kommunen har också kontroller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgifter inrapporteras till
KPA vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som finns i filen. Vi kommer
att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av årsbokslutet.

2.4.

Anläggningstillgångar

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen
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dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret
Dessutom har en utökad granskning genomförts gällande övergång till komponentredovisning samt redovisning av anskaffningar, redovisning av avskrivningar, värderingsprinciper,
rutiner för inventering samt rutiner för avyttringar.

2.4.1.

Gjorda iakttagelser

Vi har noterat att det pågår förändringar gällande investeringsprocessen med nya riktlinjer
från 2019, t ex ska ansvarsfördelning förtydligas och en bilaga med tillämpningsanvisningar
ska tas fram för att fungera som ett stöd i tolkningen.
Vi kan konstatera att kommunen ännu inte fullt ut tillämpar Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.4 avseende komponentredovisning. Kommunen tillämpar sedan
2017 komponentavskrivning för fastigheter. Tillämpning för gata och väg är dock ännu inte
införd då man inte hittat ett bra sätt att identifiera och särskilja komponenter. Det innebär
att kommunen tillämpar en successiv övergång inom detta område då det finns svårigheter
att dela upp och identifiera de gamla tillgångarnas olika komponenter.
l samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga tillgångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningarvilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar. Vid vår utökade granskning av
övergången till komponentredovisning har granskning skett dels av hur hantering av konvertering skett för gymnasieskolor i komponentuppdelning och dels hur uppdelning skett i
komponenter för ny investering under 2018. Konvertering till komponentindelning bedöms
ha skett tillfredsställande med undantag för gator och vägar enligt ovan.
Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggningstillgångar. Detta är ett område som man avser att förbättra under 2019.

2.4.2.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med de nya riktlinjerna gällande investeringsprocessen samt att slutföra komponentindelningen av gator och vägar.
Vi rekommenderar även att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggningstillgångar fortskrider, exempelvis genom att en rutin införs gällande central uppföljning
av att dokumenterad inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att
löpande inventera samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i anläggningsregi stret. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning
där man gått igenom anläggningsregistret och intygar korrektheten.
Uppföljning kommer ske av processen avseende nya riktlinjer och tillämpningen av desamma kommande år.
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2.5.

Exploatering

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även
omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstill gångar.

2.5.1.

Gjorda iakttagelser

Rutinbeskrivning avseende hantering av exploateringsredovisning finns framtagen och bedöms följas tillfredsställande. De stickprov som granskats i samband med löpande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning kommer att ske i samband
med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den.

2.6.

Inköpsprocessen

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
Utökad granskning har genomförts inriktad på inköp med fokus på konsultkostnad mot beställning/avtal och godkännande.

2.6.1.

Gjorda iakttagelser

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller
på upphandlingsenheten. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering. Det
sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data.

2.6.2 .

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av
fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.

2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter
Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar,
leverantörsskulder och skattekontot Vi har även granskat den redovisning av moms som
månadsvis lämnas till skatteverket.

2.7.1.

Gjorda iakttagelser

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs .
Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande.

2.8. !T-miljö
Granskning av kommunens generella /T-kontroller har genomförts . Följande områden har
utvärderats: behörigheter, programändringsrutiner och övriga generella /T-kontroller. Specifik inriktning på granskningen har gjorts avseende affärssystemet Raindance.
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2.8.1.

Gjorda iakttagelser

Vi har i samband med granskningen tagit del av kommunens IT -policy; digitala agenda samt
regler för informationssäkerhet Den digitala agendan ska vägleda och styra !T-utvecklingen inom Uddevalla Kommun. Regler för informationssäkerhet omfattar kommunens
övergripande mål, principer och roller för informationssäkerheten.
Genomgång har skett av vilka kontroller som finns för behörigheter och programändringar,
backuper i kommunens IT-miljö. Behörigheter till kommunens system föregås av godkänd
och dokumenterad beställning av respektive chef. Respektive systemförvaltare erhåller information om vilka system personen ska ha tillgång till. Systemförvaltarna lägger upp
dessa personer i systemen. Programförändringar hanteras enligt flödesschema med loggning av vilka förändringar som gjorts. Programförändringar testas och dokumenteras genom testprotokoll.
När personer avslutar tjänst inom kommunen avslutas personen i HR-systemet. Systemförvaltarna har dock svårt att hålla reda på vilka personer som slutat men vid avslut i HR-sy·
stemet så blir dessa personer utestängda från access till samtliga system. För Raindance
finns blankett för avslut av personers behörighet men avslut på detta sätt är ej vanligast
förekommande. Man föreslår från !T-avdelningens sida att en rutin införs för Raindance där
systemförvaltaren en gång i kvartalet erhåller en lista från !T-avdelningen med behöriga
användare för att kunna jämföra med användare i Raindance. Systemförvaltaren för Raindance kommer att införa rutinen.

2.8.2.

Rekommendationer

Vilka användare som har behörigheter till system såsom Raindance är angeläget att hålla
aktuellt. Vi rekommenderar att rutin med att jämföra användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Även för andra system kan det vara aktuellt att se över en sådan rutin.
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3. Identifierade eller befarade problem inför det kommande årsbokslutet
Vi har inte, förutom ovanstående noteringar, identifierat några problem med avseende på
det kommande årsbokslutet.
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Svar till kommunens revisorer Dnr. KS/2019/229
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de
pågående förändringar med digitalisering som pågår.
Svar: Alla medarbetare är nu med i tidrapporteringssystemet Medvind. Digitaliseringsprocessen
fortsätter med digitalt anställningsavtal, reseräkningar och mer självservice för att minimera
rättningar. Kontroller görs av systemet redan vid inmatning så eventuella felaktigheter kommer att
vara färre.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi
rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.
Svar: Formell rutin för lönehantering handlar egentligen om många av olika rutiner för att rätt lön ska
gå ut vid månadens slut. Alla rutiner finns i Lönehandboken som är till för chef och
personalredogörare. Här framgår också när rapporter ska vara klara och vilka kontroller chefen ska
göra före attestering. Till sin hjälp har alla även tillgång till Personalhandboken där de hittar vilka
lagar och avtal som styr tillägg och avdrag som görs på lönen. Det finns även manualer till allt som
ska rapporteras till löneutbetalningen.
När det gäller ändring av grunddata så skickar oftast systemleverantören ut vad som ska ändras, och
hur det ska se ut. I vissa fall ändrar leverantören beräkningar utifrån nya lagar och/eller avtal, ibland
görs ändringar lokalt utifrån systemleverantörens anvisningar.
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med de nya riktlinjerna gällande
investeringsprocessen samt att slutföra komponentindelningen av gator och vägar.
Svar: Arbetet med att anpassa investeringsprocessen till de nya riktlinjerna pågår.
Komponentindelning av gator och vägar är påbörjat och varje investeringsarbete som görs redovisas
så att det är identifierbart i anläggningsregistret utifrån vilken vägsträcka som avses och vilken åtgärd
(komponent) arbetet omfattas av. Successivt kommer därför anläggningsregistret att uppdateras allt
eftersom tidigare investeringar, som inte specifikt kunnat identifieras, blir avskrivna eller
utrangerade. Det kommer därför att dröja flera år innan komponentindelning av gator och vägar blir
helt slutfört. Vår metod med ett successivt införande bygger på kommunal redovisningspraxis utifrån
information från Rådet för kommunal redovisning (RKR) Alternativet att direkt införa
komponentredovisning på gator och vägar hade inneburit ett omfattande inventeringsarbete som
ändå inte hade kunnat rättats retroaktivt på ett korrekt sätt.
Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggningstillgångar
fortskrider, exempelvis genom att en rutin införs gällande central uppföljning av att dokumenterad
inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att löpande inventera samtliga
tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i anläggningsregistret.
Svar: Vi ser över möjligheterna till att förbättra vår nuvarande rutin till fysisk inventering av våra
anläggningstillgångar. Det finns också en ambition att se över och revidera våra nuvarande Regler för
inventarieförteckningar.
Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över förändringarna av fasta
data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person som inte
har behörighet att registrera uppgifter i systemet.

Svar: Vår nuvarande rutin är att följa upp logglistor/historikinformation av förändringar av data i de
fall något blivit fel eller att vi misstänker att något har inträffat.
I rekommendationen talas om förändringar av fasta data vilka vi i rapporten inte klart kan definiera
och förstå vad som åsyftas. I de fall där vi gör stora förändringar av fasta data så utförs dessa av
programleverantören där vi i vår tur testar att det har blivit rätt innan leveransen blir godkänd. Om
man med fast data menar exempelvis ändringar i kodplanen så görs dessa ändringar av, en i
systemet, behörig person. En sådan ändring loggas och följs upp om fel eller misstanke om fel skulle
finnas.
Vi anser inte att behov finns att analysera loggningarna enligt rekommendationen, vilket också skulle
kräva en löpande extrainsats. Vår bedömning är att informationssäkerheten inte skall påverkas
negativt av detta.

Vi rekommenderar att rutin med att järnfora användare HR-systemet med behörigheter i
Raindance införs. Även for andra system kan det vara aktuellt att se över en sådan rutin.
Svar: Vi arbetar med att se över hur en bra rutin ska kunna fungera och sedan införas.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25
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Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade
granskningar
Sammanfattning

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av
de fördjupade granskningar som genomfördes 2016. Granskningens syfte var att
bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades 2016. Den samlade
bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer som lämnades i
granskningsrapporterna.
Några rekommendationer bedöms dock kvarstå helt eller delvis:





Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges
övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i
större omfattning.
Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det
nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar till revisorerna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11.
Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar, följebrev.
Revisionsrapport från revisorerna om uppföljande granskning av 2016 års fördjupade
granskningar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)
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Utredare Markus Hurtig
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markus.hurtig@uddevalla.se

Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade
granskningar
Sammanfattning

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av
de fördjupade granskningar som genomfördes 2016. Granskningens syfte var att
bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades 2016. Den samlade
bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer som lämnades i
granskningsrapporterna.
Några rekommendationer bedöms dock kvarstå helt eller delvis:





Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges
övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i
större omfattning.
Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det
nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar till revisorerna.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11.
Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar, följebrev.
Revisionsrapport från revisorerna om uppföljande granskning av 2016 års fördjupade
granskningar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för egen del anta kommunledningskontorets förslag till svar till revisorerna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna.
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Ärendebeskrivning

EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av
de fördjupade granskningar som genomfördes 2016. Granskningens syfte var att
bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades 2016. Den samlade
bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer som lämnades i
granskningsrapporterna.
Följande rekommendation som lämnades i 2016 års granskningar riktad till
kommunstyrelsen bedöms av revisorerna kvarstå:


Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.

Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till
kommunstyrelsen bedöms till viss del kvarstå:




Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges
övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i
större omfattning.
Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det
nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten enligt
nedan.
Rekommendation 1: Se över om det är möjligt att utveckla
befolkningsprognoserna

Revisorerna skriver att de tidigare fått svar från kommunledningskontoret innebärande
att det inte anses vara möjligt att utveckla befolkningsprognoserna, men att det inte
givits någon förklaring till varför. Kommunledningskontoret lämnar därför följande
förtydligande:
Uddevalla gör årligen en kommunprognos på 10 år samt delområdesprognoser på 5 år.
De flesta kommuner gör totalprognoser på kommunnivå för 10 år framåt och på
delområdesnivå rekommenderas en tidshorisont på mellan 3–5 år. Uddevalla beräknar
således redan delområdesprognoser för den längsta period som rekommenderas.
För att göra delområdesprognoser behövs detaljerad kunskap om framtida byggnation,
vilket är svårare att förutse på längre sikt. Om en planerad nybyggnation förskjuts i tid
eller inte blir av får det mycket stora konsekvenser för en prognos på delområdesnivå.
Längre prognoser medför alltid ökad osäkerhet och risken för stora prognosfel blir då
överhängande. Detta sammantaget leder kommunledningskontoret till bedömningen att
det inte är möjligt att göra delområdesprognoser för mer än 5 år framåt i tiden.
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Rekommendation 2: Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet
avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det
man vill uppnå

Kommunledningskontoret anser att rekommendationen har beaktats i arbetet med
Strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022.
Begreppen ”övergripande mål” och ”prioriterade områden” har tagits bort.
Strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022 innehåller
kommungemensamma riktningar om vad som ska ske på sikt samt övergripande
strategier och mått som visar på vad som ska ske under innevarande mandatperiod.
Kommunstyrelsen har inför beslutet av kommunfullmäktiges styrkort processat
innehållet för att säkerställa att de övergripande strategierna och mått speglar det som
den politiska majoriteten vill åstadkommas under innevarande mandatperiod.
Nämnderna har möjlighet att fokusera på valbart antal övergripande strategier medan
kommunfullmäktiges mått är utdelade till specifika nämnder utifrån ansvarsområde och
beröringspunkter. Detta innebär att flera nämnder kan bidra till ett förbättrat resultat
utifrån deras sätt att agera eller hantera vissa frågor. Kommunfullmäktiges mått är
målsatta utifrån att kommunen ska bli bättre dvs. resultatet/utfallet ska öka alternativt
minska. Nämnderna har också möjlighet att själva fatta beslut om egna nämndstrategier
och mått utifrån kommunfullmäktiges riktningar och övergripande strategier.
Rekommendationerna 3 och 4: Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och
ansvarsområden dokumenteras i större omfattning, samt tillse att riktlinjerna för
lokalförsörjning ses över och anpassas till det nuvarande arbetssättet inom
lokalförsörjningsprocessen

Kommundirektören har fattat beslut om en förändrad organisation som syftar till att
säkerställa en gemensam lokalförsörjningskompetens genom en sammanhållen och mer
flexibel resurs till stöd för förvaltningarna i framför allt faserna identifiera, analysera
och prioritera. Denna resurs kommer att placeras under kommunstyrelsen
(kommunledningskontoret). Riktlinjerna för lokalförsörjning kommer att anpassas
utifrån den förändrade organisationen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Revisorerna

Markus Hurtig
Utredare
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1. Inledning
Bakgrund
Kommunrevisionen i Uddevalla har under 2016 genomfört totalt fyra fördjupade granskningar. I de fyra fördjupade granskningarna riktades totalt 33 rekommendationer till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Kommunrevisionen har beslutat att inom ramen för den grundläggande granskningen 2018
genomföra en uppföljning av de rekommendationer som lämnats i 2016 års granskningar1.
Syfte
Syftet med uppföljningen är att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer samt kommunstyrelsens och nämndernas svar på granskningarna.
Avgränsning
Uppföljningen avgränsas till att avse de rekommendationer som lämnats i 2016 års fördjupade granskningar. En fullständig förteckning över granskningarna framgår i bilaga 2.
Metod
Uppföljningen har genomförts genom skriftliga frågor till förvaltningarna samt dokumentstudier. Baserat på de rekommendationer som lämnades i respektive rapport och nämndernas svar på dessa har skriftliga frågor ställts till berörd förvaltning. Samtliga förvaltningar
som besvarat de skriftliga frågorna har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
De granskningar som omfattas i den uppföljande granskningen har genomförts av olika revisionsbyråer. Rekommendationerna i de olika granskningarna har därmed varit av varierande karaktär vilket har påverkat formen för uppföljningen.

1

Granskningarna har genomförts av PWC, Deloitte och EY.
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2. Granskning av målstyrning
Syftet med ovanstående granskning var att identifiera hur målstyrningsprocessen ser ut och
bedöma om det sker ett ändamålsenligt arbete. Granskningen avsåg besvara huruvida kommunen har en ändamålsenlig målstyrning som grund till god ekonomisk hushållning.
Vi redovisar inledningsvis vilka rekommendationer revisionen riktat till kommunstyrelse respektive nämnd. Därefter redogör vi för kommunstyrelsens samt nämndernas svar på revisionsrapporten. Vi beskriver vidare styrelsens respektive nämndernas svar på våra frågor
kring om åtgärder har vidtagits.

Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen
Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:
 Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.


Nämnderna ges tydligare anvisning för fördelning av internbudgeten kopplat till fullmäktiges prioriterade områden.

Kommunstyrelsen besvarade revisionsrapporten i augusti 2017. I svaret uppgavs att arbetet med att koppla mått till utfallet av fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden skulle beaktas i kommande arbete med strategisk plan samt styrkort för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder för perioden 2019–2022.
Kommunstyrelsen uppgav vidare att anvisningarna skulle förtydligas avseende fördelning av
internbudget kopplat till fullmäktiges prioriterade mål. Anvisningarna ska enligt uppgift revideras och förtydligas årligen i syfte att vara så tydliga och lättförståeliga som möjligt.

2.1.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
I kommunledningskontorets skriftliga svar per februari 2019 framgår att åtgärder har vidtagits avseende rekommendationen om att mått ska relateras till mål och prioriterade områden. Det uppges att arbete pågår med att ta fram en ny strategisk plan. Kommunens styroch ledningssystem har reviderats och de tidigare övergripande målen har ersatts av riktningar. De prioriterade områdena har förändrats till övergripande strategier. Styrkedja och
beslut ska på detta sätt hänga ihop tydligare. Det anges vidare att styrkorten har förenklats
och att de innehåller målsatta mått. Vidare anges att kommunledningskontoret har för avsikt
att följa upp detta nya arbetssätt. Tidpunkt för uppföljning framgår inte av svaret.
Avseende rekommendationen att ge nämnderna tydligare anvisningar kopplat till fördelning
av internbudget framkommer att en ny mall för verksamhetsplaner har utarbetats. Av anvisningarna till mallen framgår att en ekonomisk och verksamhetsmässig analys ska utgöra
en bedömning kring verksamheternas utfall och vad som påverkat resultatet.
Av bilaga framkommer att en ekonomisk sammanställning ska finnas i anslutning till respektive nämnds uppdrag. Bedömning ska göras per verksamhetsområde.
I svaret anges även att verksamhetsplan för 2019 är något speciell eftersom det varit valår.
Kommunen avser därför att komplettera verksamhetsplanen under våren med hänsyn till
den strategiska planens riktning, strategier och mått.
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Revisionens rekommendationer till socialnämnden
Utifrån granskningen rekommenderades socialnämnden att:
 Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.


Säkerställa att enhetscheferna får ett tydligare stöd i ekonomiuppföljningen.

Socialnämnden uppgav i svaret per augusti 2017 att säkerställandet av mått är en svår uppgift som hänger samman med kommunens styr- och ledningsmodell och dess tillämpning.
Nämnden såg gärna att kommunledningskontoret tog initiativ i frågan.
Nämnden beskrev att en ny stödfunktion har påbörjat arbetet med att säkerställa stöd till
respektive chefsled. Därtill pågår projekt kring implementering av systemverktyg för att möjliggöra analys och bevakning av ekonomi på ett mer effektivt sätt.

2.2.1. Uppföljning av socialnämndens vidtagna åtgärder
Socialtjänsten anger i sitt skriftliga svar per februari 2019 att det pågår ett kommuncentralt
arbete med att se över riktlinjer för styrning och ledning inför den nya mandatperioden. Det
uppges att den nya majoriteten kommer utarbeta ett nytt styrkort och mått utifrån dessa
riktlinjer. Socialtjänsten anger att det för förvaltningarna är oklart hur detta kommer att ske.
I svaret redovisas åtgärder som vidtagits avseende rekommendationen att säkerställa ett
tydligare stöd till enhetschefer. Socialtjänsten beskriver att det under 2018 införts nya gemensamma prognosmallar i syfte att underlätta ekonomiuppföljningen. Det anses ha möjliggjort för enhetschefer att löpande under året kunna följa utfall och helårsprognos. Under
våren 2018 genomfördes utbildningar kring de nya mallarna.
Av svaret framkommer att arbetet med implementering av det systemverktyg som nämns i
svaret på revisionsrapporten inte är färdigställt.

Revisionens rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden
Utifrån granskningen rekommenderades barn- och utbildningsnämnden att:
 Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.


Säkerställa att enhetscheferna får ett tydligare stöd i ekonomiuppföljningen.

Barn- och utbildningsnämnden uppgav per augusti 2017 att samtliga mått beslutade av
barn- och utbildningsnämnden är relaterade till elevers kunskaper, trygghet, delaktighet och
inflytande. De anses spegla fullmäktiges övergripande område om en jämlik skola genom
exempelvis livslångt lärande och god utbildning.
Nämnden angav att tydligheten i de olika stödprocesserna kan förbättras genom att förvaltningen på ett bättre sätt informerar och återkopplar i respektive ledningsgrupp. Tillgängligheten till styrdokument och nämndrapporter har setts över i syfte att förbättra möjligheten
till delaktighet och information. Fler möjligheter till uppföljning bör enligt nämnden prövas
för att bredda stödet till enhetscheferna.
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2.3.1. Uppföljning av barn – och utbildningsnämndens vidtagna åtgärder
I sitt skriftliga svar per februari 2019 anger barn- och utbildningsförvaltningen att kommunfullmäktiges prioriterade mål under föregående mandatperiod konkretiserats till tre huvudspår: höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och ökad studiero. Dessa mål är kopplade till
mått om kunskapsresultat, andel som känner sig trygga i skolan samt andel som känner studiero på lektionerna.
Vidare beskrivs att rekommendationen om att ge tydligare stöd till enhetschefer har åtgärdats genom flera insatser. Verksamhetschef och ekonom inom respektive verksamhetsområde uppges vara mer noggranna i arbetet med att identifiera chefer i behov av extra stöd.
Stöd och tätare kontakt sätts in till de enheter som har ekonomiska avvikelser. I den gemensamma introduktionsplanen för chefer ingår ett avsnitt om uppföljning och en personlig genomgång mellan ekonom och chef vid uppföljningstillfället.

Vår bedömning
I granskningen riktades två rekommendationer till kommunstyrelsen. Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat rekommendationen om att mått ska vara kopplade till
mål för verksamheten. I sitt svar på revisionsrapporten angav kommunstyrelsen att rekommendationen skulle beaktas i kommande arbete med strategisk plan för mandatperioden
2019–2022. Av skriftliga svar från kommunledningskontoret framgår att arbete med en ny
strategisk plan pågår.
Vår bedömning är även att kommunstyrelsen har beaktat rekommendationen om att ge
nämnderna tydligare anvisningar vid fördelning av internbudget.
I granskningen riktades två rekommendationer till socialnämnden. Vår bedömning är att socialnämnden har beaktat rekommendationen avseende tydligare stöd till enhetschefer.
Avseende rekommendationen kring mått noterar vi att det i det skriftliga svaret hänvisas till
det kommuncentrala arbete som pågår med översyn av riktlinjer för styrning och ledning. Vi
noterar att socialnämnden utifrån vad granskningen erfar inte har vidtagit några egna åtgärder kopplat till rekommendationen. Vår bedömning är att rekommendationen till viss del
har beaktats.
I granskningen riktades två rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedömning är att båda dessa i stort har beaktats.
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3. Granskning av lokalförsörjningsprocessen
Syftet med ovanstående granskning var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess.

Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen
Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:
 Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i större
omfattning.


Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.



Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.



Tillse att prioriteringsordningen vad gäller lokalinvesteringar förankras och tydliggörs.



Tillse att kopplingen tydliggörs mellan lokalförsörjningsprocessen, investeringsplaneringen samt beslutad driftsbudget.

I kommunstyrelsens svar per februari 2017 uppgavs att kommunledningskontoret på uppdrag av kommundirektören påbörjat en översyn av investeringsprocessen som löper under
2017 och 2018. Som en del av denna översyn kommer en genomgång av lokalförsörjningsprocessen att utföras. Enligt svaret kommer på detta sätt samtliga rekommendationer att
åtgärdas. Undantaget är utveckling av befolkningsprognoserna som kommer att utredas i
särskild ordning av ekonomiavdelningen.

3.1.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
Av svar per februari 2019 framgår att åtgärder avses att vidtas avseende rekommendationerna kopplade till översyn av riktlinjer för lokalförsörjning samt till dokumentation av lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden. Av svaret framgår att kommundirektören
har identifierat utvecklingsområden inom lokalförsörjningsarbetet och avser föreslå ett utvecklat arbetssätt inom ramen för budgetdialogen. Därefter kommer arbetet med dokumentation och anpassning av riktlinjer att påbörjas.
Av skriftligt svar framgår även att åtgärder vidtagits avseende rekommendationen att förankra och tydliggöra prioriteringsordningen avseende lokalinvesteringar. Enligt uppgift har
prioriteringsordningen på olika vis förankrats i organisationen.
I det skriftliga svaret framgår att en så kallad förväntad driftsbudget numera ingår i det underlag i lokalförsörjningsprocessen som ligger till grund för investeringsbeslut. Enligt uppgift
kan budgeten förändras på grund av exempelvis upphandlingar. Det medför att kommunen
numera tillämpar en så kallad förväntad budget istället för en beslutad driftsbudget.
I skriftligt svar anges att det inte anses vara möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Det framgår inte varför det inte anses vara genomförbart2.
2

Vi har frågat kommunledningskontoret om huruvida en översyn av möjligheten att utveckla befolkningsprognoserna har genomförts, men inte erhållit något svar.
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Vår bedömning
I granskningen riktades fem rekommendationer till kommunstyrelsen. Vi bedömer att två av
dessa har beaktats i sin helhet.
Vi bedömer vidare att två av rekommendationerna till viss del har beaktats; dokumentation
av lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden samt översyn av riktlinjerna för lokalförsörjning. En översyn av investeringsprocessen påbörjats. Av skriftligt svar framgår att
ett utvecklat arbetssätt för lokalförsörjningsarbetet avses föreslås ske inom ramen för budgetdialog samt att arbete med dokumentering och anpassning av riktlinjer påbörjas därefter.
Rekommendationen om att utveckla befolkningsprognoserna har inte beaktats.
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4. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan
Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom skolan.

Kommunrevisionens rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden
Utifrån granskningen rekommenderades att barn- och utbildningsnämnden att:
 Tillförsäkra att enheterna och verksamheterna från förvaltningen får återkoppling på
sina verksamhetsberättelser.


Säkerställa att det finns tillräckligt stöd för hur förvaltningen och enheterna ska bedriva ett ändamålsenligt uppföljnings- och analysarbete.



Se över om enheternas planering tydligare kan sammanfalla med nämndens övergripande planeringsprocess.



Säkerställa att det finns ett övergripande strategiskt kompetensförsörjningsarbete.



Säkerställa att enheterna följer de bestämmelser kring dokumentation som framgår
av riktlinjerna.

I barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten per april 2017 uppgavs att det
i årshjulet för respektive verksamhetsområdes ska ingå återkommande dialogmöten mellan
verksamhetschef och rektorer/förskolechefer. Dialogen ska utgöra ett viktigt underlag inför
verksamhetschefernas verksamhetsberättelse och framtagande av förslag till mål och handlingsplaner för verksamheten.
Nämnden uppgav vidare att arbete pågår med att höja kompetensen kring analysarbete,
med att tydliggöra inriktningen på analysen samt förtydliga ansvaret för analysen på olika
nivåer i förvaltningen.
I svaret angavs även att nämndens övergripande planeringsprocess följer kalenderåret och
att planeringsprocessen för skolans systematiska kvalitetsarbete följer läsåret. Detta påverkar möjligheten att synkronisera enheternas planering med nämndens övergripande planeringsprocess.
Nämnden angav vidare i svaret att Uddevalla kommun har en övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Ett av områdena i planen är att attrahera arbetskraft. Förvaltningen ska
enligt svaret utse personer inom förvaltningen som ska sprida ett enhetligt rekryteringsmaterial internt och externt.
Avseende rekommendationen att säkerställa att enheterna följer bestämmelserna kring
dokumentation skrev nämnden att det inför varje tertialuppföljning ska vara obligatoriskt för
varje rektor att delta på ett arbetsmöte för dokumentation.

4.1.1. Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens vidtagna åtgärder
Av skriftligt svar från barn- och utbildningsförvaltningen per februari 2019 framgår att åtgärder vidtagits avseende de tre rekommendationer som behandlar stöd, uppföljning, analys
och planering.
8

Av skriftligt svar framgår att förvaltningen sedan 2017 deltar i tre utvecklingsprojekt i syfte
att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Projekten har exempelvis syftat till utvecklande av analys, användning av data, uppföljning och utvärdering. Ett resultat av projekten
uppges vara att barn- och utbildningsnämnden fastställt en förvaltningsgemensam modell
för systematiskt arbete som började gälla i januari 2019. Syftet med modellen är att skapa
en kvalitetssäkrad och sammanhängande process genom hela styrkedjan kring nulägesbild
av resultat, orsaksanalys samt åtgärder för högre måluppfyllelse. Modellen ska främja delaktighet och dialog inom och mellan nivåerna i organisationen, liksom tydliggöra ansvarsfördelning mellan nivåerna. Förvaltningsledningen ska genom den nya modellen få en mer uttalad roll i det systematiska kvalitetsarbetet samt säkerställa att nämnden får tillräcklig uppföljning.
Avseende rekommendationen om återkoppling på verksamhetsberättelser framgår av skriftligt svar att verksamhetsberättelser på enhetsnivå och verksamhetsnivå tagits bort i och
med införandet av den nya modellen.
Av svaret per februari 2019 framgår även att nämnden arbetat med rekommendationen om
att säkerställa att enheterna följer de bestämmelser kring dokumentation som framgår av
riktlinjerna. Enligt modellen ska uppföljning och analys rapporteras en gång varje tertial
inom samtliga skolformer och samtliga nivåer. Enligt uppgift har nämnden tillsatt en beredningsgrupp vars uppgift är att agera länk mellan samt ge stöd till olika nivåer i förvaltningen.
Avseende rekommendationen om att säkerställa ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete framgår av svaret att ett samarbete initierats med Högskolan Väst inom det regionala
utvecklingsprojektet arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). En första omgång AIL-medarbetare startar höstterminen 2019. Vidare framgår att nämnden satsat resurser på att återanställa socialpedagoger på samtliga högstadieskolor. Detta uppges ha avlastat lärarna.
Vidare pågår ett kommungemensamt arbete i syfte att höja Uddevalla kommun som en attraktiv arbetsgivare. Ett förslag till förvaltningsgemensam plan avses tas fram under våren
2019.

Vår bedömning
I granskningen riktades fem rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden. Vår bedömning är att fyra av dessa har beaktats.
Vi bedömer att rekommendationen avseende återkoppling på verksamhetsberättelser inte
längre är tillämplig. Bakgrunden är att nämnden beslutat om att det inte längre ska utarbetas
verksamhetsberättelser.
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5. Granskning av Uddevalla kommuns ärendehantering och upprättande av protokoll för nämnder, bolag och stiftelser3
Granskningen omfattande både kommunstyrelsen, socialnämndens och barn- och utbildningsnämnden. Vi redovisar nedan rekommendationerna och därefter följer svaret från respektive förvaltning.

Kommunrevisionens rekommendationer
Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att:


Tillse att den rutin som finns för upprättande av fullmakt vid frånvaro efterlevs. Detta
för att säkerställa att allmänna handlingar alltid lämnas ut så snart som möjligt.



Se över hemsidans sökfunktion för att utvärdera möjligheten till att byta sökmotor
för mer träffsäkra sökresultat.



På sin hemsida tydliggöra för medborgarna var de ska vända sig, exempelvis funktionsbrevlåda, för att begära ut allmänna handlingar.



Se över möjlighet till utbildning eller information avseende hantering av ärenden uppkomna på sociala medier och privata mailkonton. Det är viktigt att denna utbildning
och information sprids inom organisationen för att öka kunskapen hos både tjänstemän och politiker.



Säkerställa att information och utbildning avseende ärendehanteringsprocessen sker
på en kontinuerlig basis till samtliga medarbetare inom kommunen. Detta för att säkerställa att samtliga medarbetare inom kommunen känner till kommunens ärendehanteringsprocess.

Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden rekommenderades att:


Att se över möjligheten att upprätta skriftliga rutiner för utlämnande av allmän handling. Detta för att stärka den interna kontrollen kring utlämnande handling och att
alla hanterar ärendena på likartat vis.

Kommunstyrelsens svar till revisionen
I kommunstyrelsens svar per maj 2017 anges att varje anställd måste tilldela en annan medarbetare behörighet att läsa personadresserad e-post. Information om detta publiceras på
internwebben inför varje semesterperiod. Kommunledningskontoret kommer att se över rutiner för fullmakt vid postöppning för att tillse att rutinen efterlevs och att nyanställda i samband med introduktion informeras gällande rutiner.
Vad gäller struktur och rubriksättning på kommunens hemsida uppges hemsidan bygga på
ett fastställt koncept. Detta medför att kommunen är begränsad till att göra egna lösningar.
Kommunledningskontoret uppger att informationen på sidan bör förtydligas och avser att
undersöka möjligheter att komplettera med exempelvis e-postadresser till respektive förvaltnings funktionsbrevlådor samt till kommunens funktionsbrevlåda.

3

Inom ramen för granskningen har enbart de rekommendationer som riktats till nämnder följts upp.
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Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning har enligt svaret upprättat dokumentet Handledning Uddevalla kommun i sociala medier som ska vara ett stöd för alla verksamheter och medarbetare som använder sociala medier för extern kommunikation. Handledningen uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt på internwebben.
Vidare uppges att alla nyanställda handläggare genomgår utbildning i ärende- och dokumenthanteringssystemet och även får en utbildning i handboken för ärendehantering. Från
och med hösten 2016 har enligt uppgift anställda fått utbildning i ärendehanteringsprocessen. Det uppges därtill finnas löpande utbildningar i ärendehanteringsprocessen som anställda kan anmäla sig till. Det framkommer i svaret att kommunledningskontoret ska undersöka möjligheterna att komplettera med ”nano-utbildningar4” i ärendehanteringsprocessen.
Enligt de skriftliga svaren har kommunledningskontoret tagit fram en processkarta avseende
begäran om allmän handling som finns på internwebben och som med bilder och beskrivande
text visar hur en begäran om utlämnande av allmän handling ska handläggas.

Socialnämndens svar till revisionen
I socialnämndens svar per maj 2017 anges att det finns en rutin för fullmakt avseende öppnande av inkommande post. Det framgår att det finns behov av att säkerställa att rutinen
ingår i introduktionen för nyanställda i socialtjänsten. Vidare behöver det genomföras en
informationsinsats kring behörighet att läsa annans e-post vid semester/frånvaro.
Nämnden angav i svaret att rekommendationerna avseende kommunens hemsida och sociala medier borde hanteras på kommunövergripande nivå.
Det framgår även att förvaltningen regelbundet har utbildningstillfällen för nyanställda kring
ärendehanteringsprocessen. I svaret anges att information och utbildning kring ärendehanteringsprocessen bör hanteras på kommunövergripande nivå.

Barn- och utbildningsnämndens svar till revisionen
I barn- och utbildningsnämndens svar per maj 2017 anges att de flesta förtroendevalda och
anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen har undertecknat en fullmakt för registrators öppnande av inkommen post. Detta för att säkerställa att inkommen post som ska registreras blir registrerad. När en person är frånvarande måste kontroll ske genom att annan
person ges behörighet att kontrollera den digitala brevlådan. Förvaltningen avser se över
sin rutin för fullmakt vid frånvaro. Vidare avser förvaltningen identifiera vilka som ännu inte
har skrivit på blanketten för fullmakt vid frånvaro samt säkerställa att information om rutin
för fullmakt vid frånvaro lämnas vid nyanställning.
I svaret hänvisar nämnden rekommendationen om att se över hemsidans sökfunktion till
kommunledningskontoret. I övrigt framgår att förvaltningen ska överväga om hemsidan ska
förändras avseende exempelvis adress till funktionsbrevlådan.
Av nämndens svar per maj 2017 framgår att kommunens kontaktcenter arbetar med frågor
relaterat till rekommendationen avseende hantering av ärenden uppkomna på sociala medier. Av svaret framkommer att alla handläggare inom barn- och utbildningsförvaltningen
genomgått utbildning inom ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron där ärendehanteringsprocessen utgjort en del.

4

En kort mailbaserad utbildning.
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Avslutningsvis har barn- och utbildningsförvaltningen upprättat dokumentet ”Sekretessdokument – rutiner” där tillvägagångssättet för utlämnande av handlingar belagda med sekretess beskrivs. På kommunens internwebb finns även en processkarta som visar hur man ska
gå till väga vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Uppföljning av vidtagna åtgärder
Vi redovisar i nedanstående tabeller vilka åtgärder kommunstyrelsen, socialnämnden respektive barn – och utbildningsnämnden vidtagit kopplat till rekommendationerna.
Rekommendation

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Tillse att den rutin
som finns för upprättande av fullmakt
vid frånvaro efterlevs. Detta för att
säkerställa att allmänna
handlingar
alltid lämnas ut så
snart som möjligt.

Av svar per februari
2019 framgår att rutiner för postöppning
uppdaterats. Varje chef
ansvarar för att informera nyanställda medarbetare om postöppning och fullmakt.

Av svar per februari
2019 framgår att rutin
för fullmakt för postöppning finns på kommunens intranät. Rutinen
delas ut till alla nyanställda som arbetar
centralt i förvaltningen
samt till handläggare i
mottagningskontor och
chefer i verksamhet.

Befintliga fullmakter har
inventerats. Fullmakter
som saknats har kompletterats och fullmakter från personer vars
anställning är avslutad
har rensats ut.

En översyn har gjorts av
introduktion för nyanställda. Av svaret framgår inte huruvida rutin
för öppnande av fullmakt ingår i introduktionen.

Barn- och utbildningsnämnden
Av svaren per februari
2019 framgår att nyanställda och nya förtroendevalda får en
genomgång av regler
för postöppning.
Kommunledningskontoret har via intranätet
informerat om hur
autosvar ska se ut vid
ledighet. I svaret bifogas en checklista för
introduktion av nyanställda.

Socialtjänsten har som
rutin att inför varje sommar via förvaltningens
chefer påminna om regler för hantering av epost vid semester/frånvaro.

Rekommendation

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Se över hemsidans
sökfunktion för att
utvärdera
möjligheten till att byta
sökmotor för mer
träffsäkra sökresultat.

Av svar per februari
2019 framgår att åtgärder vidtagits under
2016–2018 för att förbättra hemsidans sökfunktion. Under 2017
gjordes en sökordsanalys av en webbutvecklare. År 2018 till och

Av skriftligt svar per
februari 2019 framhålls
att frågor avseende
intranätet och kommunikationsfrågor hanteras av kommunikationsavdelningen. När socialtjänsten
identifierar
brister i sökfunktionen

Enligt svar har en representant från barnoch utbildningsförvaltningen deltagit i arbetet med översyn av
hemsidans struktur.
Barn- och utbildningsförvaltningen
deltar
också i en webb-grupp
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med våren 2019 testar
kommunikationsavdelningen ett verktyg för
att förbättra sökfunktion och sökoptimering.
Verktyget kommer att
utvärderas.

kommuniceras
dessa
med kommunikationsavdelningen.

Rekommendation

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

På sin hemsida tydliggöra för medborgarna var de ska
vända sig, exempelvis funktionsbrevlåda, för att begära
ut allmänna handlingar.

I svar per februari 2019
anges att information
om begäran om allmänna handlingar i
första hand finns på
kommunens hemsida.
Allmänheten
behöver
enbart vända kommunens kontaktcenter vilket anses underlätta för
den enskilde medborgaren.

Rekommendation

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Se över möjlighet till
utbildning eller information avseende
hantering av ärenden uppkomna på
sociala medier och
privata mailkonton.
Det är viktigt att
denna utbildning och
information sprids
inom organisationen
för att öka kunskapen hos både
tjänstemän och politiker.

I svaret per februari
2019 uppges att kontaktcenter numera hanterar alla frågor som
kommer till kommunen,
inklusive inlägg och frågor i sociala medier.

Socialtjänsten anger i
sitt svar per februari
2019 att kommunikationsfrågor hanteras av
kommunikationsavdelningen. När socialtjänsten identifierar brister i
sociala medier kommuniceras detta med kommunikationsavdelningen.

Det finns en kommunikationshandbok, i vilken
bland annat beskrivs hur
kommunen
arbetar.
Handboken ses över årligen.
Kommunikationsavdelningen erbjuder behovsanpassade utbildningar
inom kommunikationsområdet, inklusive sociala medier.

vars uppgift är att utveckla hemsidan utifrån krav från verksamhet och allmänhet.

Barn- och utbildningsnämnden

Av förvaltningarnas svar samt av text från kommunens hemsida framgår att begäran om allmänna handlingar hänvisas till kommunens kontaktcenter.

Barn- och utbildningsnämnden
Av svaret framgår att
övergripande utbildning i frågor om kommunal verksamhet genomförs av kommunledningskontoret.
Administrativ chef för
barn- och utbildningsförvaltningen genomför utbildning för personalen. En sådan genomfördes senast januari 2019. I utbildningen påtalades att
ärenden kan uppstå på
olika sätt och att förvaltningen har en skyldighet att tillse att
dessa hanteras korrekt.

Hantering av ärenden
uppges ske i samråd

13

med kommunikationsavdelningen.

Rekommendation

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Säkerställa att information och utbildning
avseende
ärendehanteringsprocessen sker på
en kontinuerlig basis
till samtliga medarbetare inom kommunen. Detta för att säkerställa att samtliga
medarbetare
inom
kommunen
känner till kommunens ärendehanteringsprocess.

I svaret anges att en genomgång av ärendehanteringsprocessen hålls
för samtliga nya handläggare som utbildas i
dokumenthanteringssystemet. Handläggarna
informeras om att ärendehanteringsprocessen
som ska följas oberoende av vilket ärendeoch
dokumenthanteringssystem kommunen
använder sig av.

Socialtjänsten anger i
sitt svar per februari
2019 att en informationsinsats genomfördes
under hösten 2018 för
dem som handlägger
ärenden
till
socialnämnd. Denna avsåg
bland annat ärendehanteringsprocessen. Avsikten är att motsvarande information ska
ingå i introduktionsprogrammet
för
nyanställda.

Korta utbildningar avseende ärendehanteringsprocessen
beräknas
komma igång 2020.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen anger i
svar per februari 2019
att kommunledningskontoret ansvarar för
utbildning i ärendeoch dokument-hanteringssystemet. En genomgång hålls för nya
handläggare innan utbildning i Ciceron
(ärendehanteringssystemet).
Handläggarna informeras då
om att ärendehanteringsprocessen
ska
följas oavsett vilket
ärende- och dokumenthanteringssystem kommunen använder sig av.
I förvaltningens svar
bifogas
rubriker
i
”Handbok för ärendehantering”. Däri återfinns bland annat riktlinjer för en gemensam
ärendehanteringsprocess.

Rekommendation

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Att se över möjligheten att upprätta
skriftliga rutiner för
utlämnande av allmän handling. Detta
för att stärka den interna
kontrollen
kring utlämnande av
handling och att alla
hanterar ärendena
på likartat vis.

Kommunledningskontoret bifogar i sitt skriftliga svar en processkarta avseende utlämnande av allmän handling. I processkartan ingår information om sekretessprövning.

Barn- och utbildningsförvaltningen anger att dokumentet ”Offentlighet och sekretess i förskola,
pedagogisk omsorg, fritidshem och skola” tillämpas i förvaltningen. Dokumentet behandlar rutiner avseende allmän handling, diarieföring och
sekretess. Till svaret bifogas processkarta som
avser utlämnande av handling samt inkommen
handling och avser moment, aktörer och bedömningar.
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Vår bedömning
I granskningen riktades sex rekommendationer till vardera kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden, samt fem rekommendationer till socialnämnden.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen beaktat samtliga sex rekommendationer.
Vidare är vår bedömning att barn- och utbildningsnämnden beaktat fem av sex rekommendationer. Vi bedömer att nämnden till viss del beaktat rekommendationen avseende rutin
för upprättande av fullmakt. Det framgår av skriftligt svar att reglerna för fullmakt gås igenom med nyanställda och nya förtroendevalda.
Vår bedömning är att socialnämnden i beaktat tre av fem rekommendationer. Avseende rekommendationerna att se över hemsidans sökfunktion, funktionsbrevlådor samt utbildning
kopplat till ärendehantering på sociala medier noterar vi att förvaltningen hänvisar till kommunledningskontoret i frågan. I svaret på revisionsrapporten menar socialnämnden att
dessa bör hanteras på kommungemensam nivå. Av skriftliga svar framgår inte att andra åtgärder vidtagits för att hantera dessa rekommendationer.
Noteras bör att kommunledningskontoret i sitt svar anger att kontorets kommunikationsavdelning erbjuder behovsanpassade utbildningar inom kommunikationsområdet samt tillhandahåller en kommunikationshandbok. I denna uppges beskrivas hur kommunen arbetar med
sociala medier.
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6. Slutsatser
Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden vidtagit utifrån revisionsrapporternas rekommendationer samt kommunstyrelsens och nämndernas svar på granskningarna.
Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till kommunstyrelsen bedöms kvarstå:
 Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till kommunstyrelsen bedöms till viss del kvarstå:
 Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
 Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i större
omfattning.
 Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det nuvarande arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.
Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till socialnämnden bedöms till viss del kvarstå:
 Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå
Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till barn- och
utbildningsnämnden bedöms till viss del kvarstå:
 Tillse att den rutin som finns för upprättande av fullmakt vid frånvaro efterlevs. Detta
för att säkerställa att allmänna handlingar alltid lämnas ut så snart som möjligt.

Göteborg den 25 mars 2019

Maria Carlsrud Felander
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Källförteckning
Målstyrning










Verksamhetsplan 2019–2021 med budget, Socialnämnden
Socialnämndens verksamhetsplan 2016–2018
Anvisningar verksamhetsplan 2018–2020 med budget 2018
Anvisningar verksamhetsplan 2016–2018 och internbudget 2016
Strategi och uppdrag i styrkort, systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2017-06-16
Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten per 2017-08-24
Socialnämndens svar på revisionsrapporten per 2017-08-16
Skriftliga svar från kommunledningskontoret, socialtjänsten samt barn- och utbildningsförvaltningen per februari 2019

Lokalförsörjningsprocessen



Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2017-02-22
Skriftligt svar från kommunledningskontoret per februari 2019

Systematiskt kvalitetsarbete






Årshjul, systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Strategi och uppdrag i styrkort
Uppdrag förvaltningsgemensam beredningsgrupp – SKA
Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten per 2017-03-14
Skriftligt svar från barn- och utbildningsförvaltningen per februari 2019

Ärendehantering













Introduktionsprogram för rektorer i grundskolan
Grundskoleadministrationens introduktion för nyanställd
Offentlighet och sekretess i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola (enbart källförteckning)
Processkarta, barn- och utbildningsförvaltningen. Utlämnande av handling samt inkommen handling
Processkarta, kommunledningskontoret. Utlämnande av allmän handling
Fullmakt postöppning, socialtjänsten.
Utdrag från intranät, utlämnande av allmän handling
Uddevalla kommuns hemsida, Ärenden och handlingar
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten per 2017-05-17
Socialnämndens svar på revisionsrapporten per 2017-05-23
Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten per 2017-05-16
Skriftliga svar från kommunledningskontoret, socialtjänsten samt barn- och utbildningsförvaltningen per februari 2019
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Bilaga 2: Genomförda granskningar





Granskning av målstyrning
Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan
Granskning av lokalförsörjningsprocessen
Granskning av ärendehantering
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2019-04-03

Kommunens revisorer

Till: Kommunstyrelsen

Uppföljande granskning 2018
EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört en uppföljning av de
fördjupade granskningar som genomfördes 2016. Granskningens syfte var att bedöma vilka åtgärder
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden vidtagit utifrån de
rekommendationer som lämnades 2016. Den samlade bedömningen är att åtgärder har vidtagits
utifrån de rekommendationer som lämnades i granskningsrapporterna.
Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen som bedöms
kvarstå. Granskningsrapporten översänds med önskemål att erhålla ett svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av de rekommendationer som efter granskning
bedöms kvarstå:
Följande rekommendation som lämnades i 2016 års granskningar riktad till kommunstyrelsen
bedöms kvarstå:


Se över om det är möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.

Följande rekommendationer som lämnades i 2016 års granskningar riktade till kommunstyrelsen
bedöms till viss del kvarstå:




Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges övergripande
mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
Tillse att lokalförsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i större
omfattning.
Tillse att riktlinjerna för lokalförsörjning ses över och anpassas till det nuvarande
arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.

Svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande christian.persson@uddevalla.se senast
2019-07-01.

Uddevalla den 3 april 2019

2 (2)
2019-04-02

Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

Dnr:

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-09-25

§ 218

Dnr KS 2019/00649

Delårsrapport augusti 2019, Uddevalla kommun
Sammanfattning

I delårsrapport augusti 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på
+55 mkr. Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med +52
mkr. Nuvarande prognos är en klar förbättring jämfört den tidigare årsprognosen på – 2 mkr
vid delårsrapport april 2019. I nuvarande prognos är samtliga nämnder i balans med
budgeterat resultat. Kommunstyrelsen redovisar +10,9 mkr, socialnämndens resultat är +7,4
mkr och kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +3,5 mkr. Barn och
utbildningsnämnden redovisar +/- 0 och samhällsbyggnadsnämnden ett mindre underskott
på -0,3 mkr. Centrala medel, bl a reserv för drift av nytt badhus samt för
avskrivningskostnader på ej igångsatta investeringsprojekt ger också överskott i prognosen .
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.
I samband med prognos presenterad i delårsrapport april 2019 beslutades om åtgärder för
samtliga nämnder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning. Med tanke på kommande års utmaning med
stora sparkrav så föreslås, trots positiv resultatprognos, att dessa åtgärder fortsätter året ut
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-18
Kommunens Delårsrapport Augusti 2019
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att åtgärder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning fortsatt gäller året ut.
att godkänna delårsrapport
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-30
Paula Berger (S) och Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-09-18

Handläggare

Ekonomichef Bengt Adolfsson
Telefon 0522-69 60 15
bengt.adolfsson@uddevalla.se

Delårsrapport augusti 2019, Uddevalla kommun
Sammanfattning
I delårsrapport augusti 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +55
mkr. Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med +52 mkr.
Nuvarande prognos är en klar förbättring jämfört den tidigare årsprognosen på – 2 mkr vid
delårsrapport april 2019. I nuvarande prognos är samtliga nämnder i balans med budgeterat
resultat. Kommunstyrelsen redovisar +10,9 mkr, socialnämndens resultat är +7,4 mkr och
kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +3,5 mkr. Barn och utbildningsnämnden
redovisar +/- 0 och samhällsbyggnadsnämnden ett mindre underskott på -0,3 mkr. Centrala
medel, bl a reserv för drift av nytt badhus samt för avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger också överskott i prognosen.

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.
I samband med prognos presenterad i delårsrapport april 2019 beslutades om åtgärder för
samtliga nämnder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning. Med tanke på kommande års utmaning med
stora sparkrav så föreslås, trots positiv resultatprognos, att dessa åtgärder fortsätter året ut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-18
Kommunens Delårsrapport Augusti 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att åtgärder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning fortsatt gäller året ut.
att godkänna delårsrapporten
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets andra
delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet för perioden januari - augusti samt en prognos
för helåret.
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Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-09-18

Enligt "Riktlinjer för styrning och ledning" ska kommunen årligen upprätta två
delårsrapporter, en för perioden januari- april och en för januari -augusti. Rapporten för
augusti är den lagreglerade rapporten som också är föremål för revisionens granskning.
Vid varje tillfälle görs även en årsprognos för kommunen och sammanställd redovisning
för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller en prognos för måtten i
kommunfullmäktiges styrkort vilka tillsammans ska ge en indikation på om kommunen
bedöms uppnå god ekonomisk hushållning eller inte vid årets slut. Nämndernas och
företagens redovisningar finns som separata dokument för fördjupning. Kommunens
delårsrapporter samt nämndernas och företagens redovisningar finns på hemsidan
Uddevalla.se under rubriken "Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi/ Ekonomi och
budget/Delårsrapporter".
Delårsrapporten kommer att skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare fredag 2019-09-20. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande redogörelse
vid kommunstyrelsens sammanträde i september.
I delårsrapport augusti 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på +55
mkr. Budget för helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med +52 mkr.
Nuvarande prognos är en klar förbättring jämfört den tidigare årsprognosen på – 2 mkr vid
delårsrapport april 2019. I nuvarande prognos är samtliga nämnder i balans med budgeterat
resultat. Kommunstyrelsen redovisar +10,9 mkr, socialnämndens resultat är +7,4 mkr och
kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +3,5 mkr. Barn och utbildningsnämnden
redovisar +/- 0 och samhällsbyggnadsnämnden ett mindre underskott på -0,3 mkr. Centrala
medel, bl a reserv för drift av nytt badhus samt för avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger också överskott i prognosen.
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun ska rapportering om
budgetavvikelser ske från chef och uppåt i organisationen. Ett självskrivet mål är att
budgeten ska hållas och förvaltningschefen ska vidta åtgärder som under verksamhetsåret
medför att nämndens mål nås. Om prognos pekar på att målen inte nås ska nämnd
informeras och handlingsplan upprättas.
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till 1 % av nämnds
kommunbidrag eller 20 % av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.
I samband med prognos presenterad i delårsrapport april 2019 beslutades om åtgärder för
samtliga nämnder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
inköpsstopp för kurs, konferens, resor, konsulttjänster och förbrukningsinventarier inkl. ITutrustning. Kommunen står inför stora sparkrav de närmaste åren. Beslutade åtgärder samt
alla övriga besparingsåtgärder för att komma i balans ger nu en resultatprognos på +55 mkr.
För att bl a möta kommande års sparkrav föreslås nu pågående åtgärder få fortsätta året ut.
Detta trots att avvikelserna i respektive nämnds rapportering inte föranleder krav på
åtgärder.
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Peter Larsson
Kommundirektör
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Ekonomichef
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13▲
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Verksamhetsmässiga mått*

3▲
Finansiella mål*
* Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmässiga mått och 3 nansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar,
verksamhetsmässiga mått och nansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Två av
de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2019-08-31. Måtten anges på sidan 12.
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Strandpromenaden
Foto: Maria Rasmusson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Viktiga händelser under perioden

konjunktur är i nuläget tydliga. Huvudförklaringen till
den låga svenska BNP-tillväxten de närmaste åren är inte
enbart nettoexporten utan även en svag inhemsk efterfrågetillväxt, i form av sjunkande bostadsinvesteringar samt
en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som står för dämpningen.

Det strategiska arbetet för en förbättrad transportinfrastruktur är inne i en intensiv process i kommunen och i
olika samverkansforum.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har färdigställt centrumprojektets etapp 1 och 2 och Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med det placerat konstverket
Utterfamiljen på Kungsgatan. I samband med valborgsﬁrandet den 30 april invigdes den nya Hasselbackstrappan.
I Socialförvaltningen har omstruktureringen av Hovhults vård- och omsorgsboende till trygghetsboende samt
förberedelse av nya platser på kvarteret Sundberg pågått.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete med eﬀektiviseringsuppdrag, lokal- och kompetensförsörjning i takt med starkt ökande volymer, samt
implementering av gemensam modell för systematiskt
kvalitetsarbete genomförts.

In ation blir troligtvis lägre än Riksbankens mål
KPIF-inﬂationen bedöms bli lägre än Riksbankens mål på
2 procent och bedöms bli 1,5 till 1,6 procent under 2019
och 2020.
Minskad arbetslöshet
I Uddevalla var den totala arbetslösheten i augusti 7,9 %
(kvinnor 7,7 % och män 8,1 %). Diagrammet nedan visar
att arbetslösheten har minskat de senaste fem åren, både för
Uddevalla och för riket. Uddevalla ligger dock högre än
riket (6,9 %).
I samma diagram ser vi även att ungdomsarbetslösheten
i Uddevalla har minskat betydligt mer de senaste fem åren

Omvärldsanalys
Sverige går mot svagare konjunktur
Avmattningen i den svenska konjunkturen börjar nu
märkas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga
1,5 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018.
Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige
har mattats av under de senaste månaderna. Arbetsmarknaden har varit svag under sommaren och mycket tyder
på att arbetsmarknaden svalnat betydligt, men ändå med
en begränsad eﬀekt på sysselsättningen. Avmattningen av
den svenska ekonomin blir allt mer påtaglig, går långsamt
och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.
Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker
jämsides med lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industri-
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Gustav B. Thordéns park
Foto: Maria Rasmusson

och ligger nu på 8,2 % (kvinnor 5,9 % och män 9,4 %).
Ungdomsarbetslösheten har dessutom minskat i en högre
takt i Uddevalla än i riket, vilket gör att vi ligger under snittet för riket (8,9%).

delårsresultat på 122 mkr är då 87 mkr bättre än motsvarande resultat för 2018 och 35 mkr bättre än genomsnittet för
perioden 2015 – 2019. Resultatet på 122 mkr kan jämföras
med ett budgeterat periodresultat på 42 mkr. Att resultatet är
80 mkr bättre jämfört med budget beror bland annat på centralt ofördelade medel för kommande avskrivningskostnader
och för ej igångsatta investeringar samt för kommande
badhusdrift. Resultatavvikelsen för dessa centralt ofördelade
medel är 25 mkr. Nämndernas samlade resultat mot budget
avviker med 39 mkr. I övrigt ger lägre arbetsgivaravgift för
yngre och äldre samt lägre pensionskostnader än beräknat
en budgetavvikelse med 8 mkr.
Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 0,8 % jämfört med föregående år.
Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämning,
jämfört med föregående år, är 4,9 %.
Finansnettot per 2019-08-31 landade på 13 mkr (16 mkr).

Antalet invånare ökar
I slutet av augusti hade Uddevalla cirka 56 690 invånare
(49,9 % kvinnor och 50,1 % män), vilket innebär en befolkningsökning på nära 430 personer hittills under året. Huvuddelen av befolkningsökningen består av ett postivt ﬂyttnetto.
Ökningen är större än förväntat och beror framförallt på att
färre personer har avlidit eller ﬂyttat ut ur kommunen än vad
som prognostiserats.
(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)

Ekonomiskt resultat för perioden
KOMMUNEN

Låneskuld
Medellåneskulden t.o.m. augusti var 3 230 mkr (2 950).
Medellåneskulden är i nivå med budget. Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 250 mkr.
Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår
till 1,58 % (1,47). Budgeterad räntesats för helåret är
2,00 %.

Resultat
Periodens resultat uppgår till 122 mkr (2018-08-31; 39).
Inga jämförelsestörande poster ingår i årets delårsresultat.
Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant att
jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets
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Kungsgatan

Foto: Jenny Martinsson

KONCERNEN
mkr

Resultat
Resultatet uppgår till 199 mkr och består av kommunens
resultat på 122 mkr, UUAB-koncernen 42 mkr, Uddevallahem 32 mkr, Uddevalla Vatten AB 0 mkr, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 0 mkr, Ljungskilehem 2
mkr samt HSB´s stiftelse Jakobsberg 2 mkr. Av bolagen
inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB
det största enskilda resultatet på 38 mkr.
Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 1,1 % jämfört med föregående år.
Investeringar
Investeringarna uppgår till 524 mkr att jämföra med en
budgeterad nivå efter 8 månader på 847 mkr. Koncernföretagens investeringar uppgår till 170 mkr där merparten av investeringar återﬁnns hos Uddevalla Vatten AB,
Stiftelsen Uddevalla hem och Uddevalla Energi AB.

Investeringar
Investeringarna uppgår till 353 mkr mot en budgeterad nivå
efter åtta månader på 530 mkr (= 2/3 av årsbudgeten).
Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl.a.
på maskiner och inventarier 21 mkr, centrumutveckling 11
mkr, grundskolor 147 mkr, förskolor 42 mkr, gruppbostäder
19 mkr, aktivitetspark 7 mkr samt utbyte av komponenter på
fastigheter 38 mkr. Bidrag till infrastruktur på 9 mkr (GCväg Ammenäs-Sundstrand) ingår också.

mkr

mkr
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RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr

KONCERNEN

2019-08-31

2018-08-31

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2018

1 393

1 354

2 005

2 099

2 080

-3 262

-3 208

-4 961

-5 044

-4 899

-225

-218

-359

-334

-333

0

4

0

1

10

-2 094

-2 068

-3 315

-3 278

-3 142

1 782

1 710

2 658

2 672

2 562

Generella statsbidrag och utjämning

541

505

827

810

763

Verksamhetens resultat

229

147

170

204

183

7

10

9

14

11

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-37

-33

-74

-65

-50

Resultat efter nansiella poster

199

124

105

153

144

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

Skatt

0

-1

-12

-2

-16

199

123

93

151

128

2019-08-31

2018-08-31

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2018

608

596

836

900

923

-2 742

-2 712

-4 192

-4 228

-4 122

-80

-80

-136

-116

-121

0

4

0

1

15

-2 214

-2 192

-3 492

-3 443

-3 305

1 782

1 710

2 658

2 672

2 562

Generella statsbidrag och utjämning

541

505

828

810

763

Verksamhetens resultat

109

23

-6

39

20

49

46

83

71

67

Finansiella kostnader

-36

-30

-74

-55

-47

Resultat efter nansiella poster

122

39

3

55

40

0

0

0

0

0

122

39

3

55

40

Redovisat resultat
Belopp i mkr

KOMMUNEN
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Redovisat resultat

Redovisningsprinciper

resultat- och balansräkning bedöms inte vara väsentlig.
Vidare tillämpas komponentredovisning på samtliga större
anläggningstillgångar men införs successivt på gator och
vägar på grund av svårigheter att göra indelningen på redan
beﬁntliga tillgångar.
I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut.

Fr o m 2019 gäller ny lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning (Lag 2018:597). I samband med
den nya lagen uppdateras samtliga rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Ny lagstiftning innebär skärpta krav på redovisningen och näst intill
ingen möjlighet till avsteg. Uddevalla kommun kommer att
anpassa sig till de nya redovisningskraven i samband med
Årsredovisning 2019.
Delårsrapporten har inte upprättats utifrån ny lagstiftning och rekommendationer, utan följer fortfarande den
tidigare kommunala redovisningslagen med tillhörande
äldre rekommendationer med några undantag. Bland annat
redovisas kommunens samtliga ﬁnansiella leasingavtal för
fordon som operationella leasingavtal även om ett antal
avtal överstiger gränsen på 3 år. Beloppets påverkan på

Koncernen
Anpassning till kommunens redovisningsprinciper i
koncernredovisningen har inte skett fullt ut. Olikheter i
koncernredovisningen som ej justerats för är pensionsredovisning, redovisning av ﬁnansiell leasing och till vissa
delar även komponentavskrivning. Komponentindelning
i anläggningar är genomförd hos alla med undantag av
Gustafsbergsstiftelsen.
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN

KOMMUNEN

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

11

11

9

10

5 939

5 891

1 744

1 715

327

331

139

142

1 025

688

479

240

Värdepapper, andelar och bostadsrätter

59

59

97

97

Långfristiga fordringar

11

9

3 182

3 153

Övriga nansiella anläggningstillgångar

15

14

-

-

7 387

7 003

5 650

5 357

9

-

9

-

98

98

58

65

367

445

222

225

Belopp i mkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående arbete
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Exploateringsområden och förråd/lager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

118

118

103

101

Summa omsättningstillgångar

583

661

383

391

7 979

7 664

6 042

5 748

2 447

2 319

1 735

1 695

199

128

122

40

2 646

2 447

1 857

1 735

55

54

46

47

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

142

142

-

-

Övriga avsättningar

62

58

54

49

Summa avsättningar

259

254

100

96

4 236

3 960

3 453

3 203

838

1 003

632

714

5 074

4 963

4 085

3 917

7 979

7 664

6 042

5 748

984

1 006

1 378

1 402

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser
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KOMMUNEN
DRIFTREDOVISNING
Ekonomiskt utfall (mkr)

Resultat t.o.m.
2019-08-31

Resultat t.o.m.
2018-08-31

Budget t.o.m.
2019-08-31

Avvikelse mot
periodiserad
budget

Prognos
helår

Nämnder och styrelser
Kommunfullmäktige

2,3

2,0

2,2

0,1

0,0

Kommunstyrelsen

10,8

1,4

-0,7

11,5

10,9

Barn och utbildningsnämnden

62,7

21,6

43,0

19,7

0,0

Socialnämnden

-4,5

-32,7

-8,0

3,5

7,4

3,7

-3,8

4,2

-0,5

-0,3

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och fritidsnänmnden

4,1

-1,5

-0,2

4,3

3,5

Valnämnden

-0,2

1,1

-0,4

0,2

0,0

Summa nämnder och styrelser

78,9

-11,9

40,1

38,8

21,5

Övrigt ofördelat

35,5

38,7

0,0

35,5

27,5

Skatter och generella bidrag

-1,2

-9,5

0,0

-1,2

-2,9

Finansnetto

7,2

6,8

0,0

7,2

6,5

Budgeterat resultat

1,7

14,8

1,7

0,0

2,6

122,1

38,9

41,8

80,3

55,2

Summa totalt

INVESTERINGSREDOVISNING
Fördelat per nämnd/styrelse
Belopp i mkr

Utgift
2019-08-31

Budget
2019-08-31

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budget mot
prognos

14,0

21,9

32,9

19,7

13,2

Materiella investeringar
(och immateriella)
Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden

202,7

280,0

420,0

294,9

125,1

Socialnämnden

23,4

18,7

28,0

32,2

-4,2

Samhällsbyggnadsnämnden

83,8

124,7

187,0

152,9

34,1

Kultur- och fritidsnämnden

29,5

85,0

127,5

58,2

69,3

353,4

530,3

795,4

557,9

237,5

Utgift
2019-08-31

Ackumulerad
utgift

Budgeterad
total
investering

Källdalsskolan, nybyggnation

87,1

220,1

300,0

Ramnerödsskolan, ombyggnad

50,2

73,1

303,0

Kurveröd förskola, nybyggnation

22,5

38,3

45,0

Framtidens badhus och tillfällig ersättning

20,1

26,2

464,0

Sundstrand förskola, nybyggnation

16,8

30,3

40,0

Summa nämnder och styrelser

Investeringar under året, urval
Belopp i mkr
Större ny- och ombyggnader

8

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2019 – UDDEVALLA KOMMUN

KOMMUNALA FÖRETAG
EKONOMISKT UTFALL
Resultat t.o.m.
2019-08-31

Resultat t.o.m.
2018-08-31

Budget t.o.m.
2019-08-31

Avvikelse mot
periodiserad
budget

Prognos
helår

Uddevalla Utvecklings AB

-0,2

0,1

-0,3

0,1

-0,4

Uddevalla Energi AB (koncernen)

37,9

51,0

39,6

-1,7

51,6

8,1

11,9

5,3

2,8

9,0

Uddevalla Omnibus AB

-0,5

-1,6

-0,7

0,2

-1,0

Uddevalla Turism AB

-3,5

-4,5

-3,0

-0,5

-5,4

Uddevalla Vatten AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Västvatten AB (53 %)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,5

27,7

26,7

5,8

42,1

Stiftelsen Ljungskilehem

1,7

1,3

0,8

0,9

1,2

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i
Uddevalla (koncernen)

1,7

1,6

0,6

1,1

0,9

-0,4

-0,1

0,0

-0,4

0,0

0,4

-1,6

-0,6

1,0

0,0

Ekonomiskt utfall (mkr)
Koncernföretag

Uddevalla Hamnterminal AB
(koncernen)

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
(koncernen)

Gustafsbergsstiftelsen
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
(64,15%)

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i mkr

Utgift
2019-08-31

Budget
2019-08-31

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budget mot
prognos

Koncernföretag
Uddevalla Utvecklings AB
Uddevalla Energi AB (koncernen)
Uddevalla Hamnterminal AB
(koncernen)
Uddevalla Omnibus AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,7

65,2

97,8

98,3

-0,5

2,1

52,7

79,0

79,0

0,0

10,9

10,5

21,5

22,0

-0,5

Uddevalla Turism AB

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

Uddevalla Vatten AB

58,6

79,0

163,4

93,6

69,8

Västvatten AB (53 %)

0,7

0,6

0,9

0,7

0,2

55,5

70,5

105,7

105,7

0,0

Stiftelsen Ljungskilehem

0,2

0,2

0,5

0,5

0,0

HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i
Uddevalla (koncernen)

0,0

32,7

49,0

46,0

3,0

Gustafsbergsstiftelsen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
(64,15%)

0,6

5,0

7,5

4,2

3,3

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
(koncernen)
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Gustafsberg

Foto: Maria Rasmusson

HELÅRSPROGNOS
Kommunens resultatprognos

komplicerar bedömningen av nämndens ekonomiska
situation. Eﬀektivisering, ingående obalanser, omfattande
etableringsuppdrag samt ofördelaktiga lokalförutsättningar gör att nämnden har ett ansträngt ekonomiskt läge.
Samhällsbyggnadsnämnden prognos är en negativ
avvikelse på -0,3 mkr. Avvikelserna för helårsprognosen
beror framförallt på kostnader för återställande av Västanvindsvägen som inte har varit budgeterade. Försäljningen
av tomter på Sundsstrand prognostiseras generera intäkter
samt ett överskott inom myndighetsavdelningen bidrar
positivt till prognosen.
Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret beräknas ge ett överskott på 3,5 mkr. Avvikelsen avser till
största del att nya medel tillförts för verksamhet på Källdal som inte kommer att användas fullt ut under året, men
även av eﬀektiviseringar/besparingar som genomförts
samt sparkrav som införts i kommunen för alla verksamheter.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 10,9
mkr, en följd av att samtliga avdelningar inom kommunledningskontoret visar överskott för helåret. Bland
annat kommer överskottet genom vakanta tjänster, lägre
kostnader för stadsutvecklingsprojektet samt en större
positiv avvikelse för tillväxtavdelningens verksamheter
som inkluderar yrkeshögskola och projekt. Den politiska
verksamheten visar dock en negativ budgetavvikelse till
följd av ökade kostnader för politiska arvoden.

Årets resultat är budgeterat till 3 mkr. Prognosen visar ett
överskott på 55 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 52 mkr.
Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat överskott
på 22 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett
underskott på -3 mkr jämfört med budget. Finansnettot är
positivt, 6 mkr bättre än budget. Övriga ofördelade poster
visar ett överskott, 28 mkr bättre än budget.
Nuvarande prognosresultat med överskott med 55 mkr
kan jämföras med 2018 års överskott på 40 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat överskott på 22 mkr.
Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott
vid årets slut på 7,4 mkr. De verksamheter som visar
överskott är omsorg om äldre och funktionsnedsatta med
15,9 mkr där överskott ﬁnns bl a inom vård och omsorgsboenden. Insatser enligt LSS/SFB redovisar också
överskott med 4,8 mkr. Det ﬁnns också verksamheter med
betydande underskottsavvikelser. En av två stora avvikelser är placeringar för barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen. Budgetavvikelsen är på -16,8 mkr vilket
dock är en förbättring jämfört med föregående års underskott på -23,4 mkr. Den andra stora avvikelsen är kostnader inom hemtjänsten. Underskottet bedöms bli -12,1 mkr
vilket är lägre än underskottet föregående år på -32,6 mkr.
Barn- och utbildningsnämndens prognos visar balans,
+/- 0 vid årets slut. Kostnadsutvecklingen avtar och
ligger på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Volymutvecklingen är lägre än förväntat och externa elever inom
gymnasieskolan är färre. Avvikelser på verksamhetsnivå
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Tureborg

Foto: Maria Rasmusson

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat

Finansiella mål

Övrigt ofördelat avser vissa kommungemensamma poster
som sammantaget visar ett överskott på 31 mkr jämfört
med budget.
En post som beräknas ge överskott är pensionskostnaderna på 7,3 mkr, dock är prognosen högst osäker
då aktualisering av beräkningsunderlaget kommer att
göras. Lägre arbetsgivaravgifter för äldre beräknas ge ett
överskott på 4,5 mkr. Avsatta medel i pris- och lönereserv
ger ett överskott på 4,3 mkr efter att årets avtalsenliga
löneökningar har fördelats. Budgeterad driftreserv för
nytt badhus ger ett överskott på 20 mkr. Ytterligare ﬁnns
ett överskott på 15 mkr för kapitalkostnader bl.a för ej
igångsatta investeringar. Ett större underskott mot budget
är utlovad kompensation till socialnämnden för ökat försörjningsstöd på -16 mkr.

De tre ﬁnansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet
samt egenﬁnansiering av investeringar, hänger ihop och
påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts numera mer
långsiktigt än tidigare. Bedömningen sker på genomsnittet
av innevarande år och tre år tillbaka.
Årets förbättrade prognosresultat och tillsammans med
goda resultat tillbaka i tiden gör att målen för nettokostnadsandel, egenﬁnansiering och soliditet nås. Sammantaget ger detta att alla ﬁnansiella mål uppnås.

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att det ska ﬁnnas mål och riktlinjer
för den kommunala verksamheten som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska
omfatta såväl ekonomi som verksamhet.
God ekonomisk hushållning ur ett hållbart perspektiv
kan beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden
för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. I god
ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseﬀektivt och
ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige följer 22 verksamhetsmått och 3
ﬁnansiella mål som mäts utifrån fem riktningar. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar,
verksamhetsmässiga mått och ﬁnansiella mål i strategisk
plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse.
God ekonomisk hushållning kommer att nås utifrån
prognoserna då både de verksamhetsmässiga måtten och de
ﬁnansiella målen visar på god måluppfyllelse.
I bedömningen per augusti är prognosen att något färre
verksamhetsmått uppnås jämfört med prognosen per april,
men den samlade bedömningen är fortsatt att i allt väsentligt så uppnår kommunen god ekonomisk hushållning per
augusti.

Investeringsprognos
Prognosen för årets investeringar är 558 mkr mot budgeterat 795 mkr vilket ger en avvikelse på -237 mkr.
De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar
sig på maskiner och inventarier 45 mkr, centrumutveckling 17 mkr, förskolor 68 mkr, grundskolor 205 mkr samt
utbyte av komponenter i fastigheter 40 mkr respektive
gator o vägar 25 mkr. De största avvikelserna mot budget
återﬁnns bland förskolor -54 mkr, grundskolor -53 mkr
och framtidens bad -45 mkr. Avvikelsen på förskolor och
skolor beror till stor del på senarelagda tidplaner bl. a genom överklagande av ombyggnad för Skansens förskola
(-14 mkr) och överklagad detaljplan för ombyggnationen
av Äsperödsskolan. (-16 mkr). Om- och nybyggnationen
av Ramnerödsskolan är senarelagd på grund av ändrad
omfattning (-26 mkr).

Balanskravsutredning
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet
att bli 55 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet kommer att klaras.
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MÅTT I KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT
VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅTT

PROGNOS

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka
Antal företag i kommunen, ska öka
Antal resor med kollektivtra ken i Uddevalla tätort, ska öka
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller studera, ska öka
Antalet torsk skar i Byfjorden, ska öka

▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
mäts ej 2019-08-31

▲
▼

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka
Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka
Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner
Minskad sjukfrånvaro
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga, ska öka
Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka
Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka
Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon
Företagsklimat, ska bli bättre
Antalet markanvisningar, ska öka

FINANSIELLA MÅL

mäts ej 2019-08-31

▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
PROGNOS

Nettokostnadsandelen inklusive nansnetto högst 99 % av skatter och
bidrag
Soliditeten ska förbättras
Egen nansiering av investeringar minst 30 %
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla kommun känner sig alla välkomna –
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
LUST – Uddevalla kommuns medborgare mår bra, är stolta,
har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin
omgivning. Här nns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.
LÄGE – Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är
stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän
och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
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Kommunens revisorer

Till: Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 2019-08-31
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per
augusti 2019 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat
samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.
Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Uddevalla kommuns delårsbokslut per
2019-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för
verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa
mål skall utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen.
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om:


Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat.



Delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och verksamhet.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en
årsredovisning.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar:


Enligt kommunallagen skall det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i sin flerårsplan 2019-2021 med budget
formulerat 22 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål utifrån kommunens
övergripande strategier och riktningar. Vi kan dock konstatera att kommunens definition av
god ekonomisk hushållning i flerårsplanen utgår från det styrkort som kommunen hade för
2018. I delårsrapporten har definitionen av god ekonomisk hushållning uppdaterats. Det
anges att kommunen kan anses ha god ekonomisk hushållning när verksamhetsmått och
finansiella mål visar god måluppfyllelse.



Enligt prognosen i delårsrapporten kommer samtliga finansiella mål nås under året
tillsammans med 13 av de verksamhetsmässiga måtten. Det anges att 7 mått prognostiseras
att inte nås under året. För två av måtten finns ingen tillgänglig mätning. Kommunstyrelsen
gör i delårsrapporten bedömningen att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.
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Vi konstaterar att det i delårsrapporten saknas uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning gällande kommunens bolag.



Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet i huvudsak är förenligt
med vad fullmäktige bestämt. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk
hushållning förväntas uppnås under 2019. Däremot bedömer vi att kommunen bör utveckla
mål för god ekonomisk hushållning som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i
samband med delårs- och årsbokslut.



Kommunen prognostiserar att balanskravet kommer att uppfyllas. Vi har ingen anledning att
göra någon annan bedömning än kommunen, beaktat prognosens storlek och de
osäkerhetsfaktorer som en prognos ändå innebär.



Revisorerna noterar att det i likhet med tidigare år finns relativt stora avvikelser mellan
investeringsbudget och prognosen för investeringsutfallet. Detta i och med att ett antal
budgeterade investeringar inte förväntas genomföras under året i enlighet med budget. Vi
bedömer att det finns en risk gällande att fullmäktiges beslut och uppdrag inte genomförs.
Det ses som väsentligt att fullmäktiges beslut genomförs men också att underlagen för
fullmäktiges beslut om investeringsbudget är realistiska.

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten är förenlig med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige beslutat och ger beaktat vår översiktliga
granskning i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
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Uddevalla den 26 september 2019

Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

Bengt Andersson

Leif Frisk

Kurt Hansson

Bo Sandell

Inger Gillberg-Carlsson

Peter Dahlström

Ulf Teghammar

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-09-11

§ 192

Dnr KS 2019/00592

Avsägelse från Stefan Kudryk (V) för uppdraget som ersättare i
Barn och utbildningsnämnden
Sammanfattning

Stefan Kudryk (V) har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-08-20
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn och utbildningsnämnden.
David Höglund Velasquez (V) informerar kommunfullmäktige att Vänsterpartiet avser
att nominera en efterträdare vid nästa sammanträde
Beslutsunderlag

Avsägelse, inkommen 2019-08-20
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-16
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torsten Torstensson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-16 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-09-17
Barn och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret, avdelningen för juridik och administration
Personalavdelningen
Stefan Kudryk (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uddevalla, 2019-06-11

Hej

!

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

udryk (V)

(]

t.et

Protokoll
Kommunfullmäktige

2019-09-11

§ 193

Dnr KS 2019/00616

Avsägelse från Susanne Grönvall (S) för uppdraget som
ledamot i Stiftelsen Barnhemmets Vänner
Sammanfattning

Susanne Grönvall (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-08-30
avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets vänner.
Anna-Lena Heydar (S) informerar kommunfullmäktige om att Socialdemokraterna
avser att nominera en efterträdare vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

Avsägelse, inkommen 2019-08-30
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-16
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torsten Torstensson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-16 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-09-17
Kommunledningskontoret, avdelningen för juridik och administration
Stiftelsen Barnhemmets Vänner
Länsstyrelsen
Susanne Grönvall (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Från: Susanne Grönvall <susanne.gronvall@uddevalla.se>
Skickat: den 30 augusti 2019 11:46
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Annika Thorström
<annika.thorstrom@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i stiftelsen ”Barnhemmets vänner” med omedelbar
verkan.
Mvh
Susanne Grönvall, Socialdemokraterna.

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

Tjänsteskrivelse
2019-09-24

Handläggare

Administratör Kajsa Jansson
Telefon 0522-69 51 44
kajsa.jansson@uddevalla.se

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.

2018/686
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat- och miljövårdsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att inte ställa sig bakom förslaget om att inrätta
en ny klimat- och miljövårdsnämnd. Befintlig fördelning av ansvar innebär att stora
delar av kommunorganisationen är delaktiga och bidrar aktivt till miljö-och
klimatmålen

2018/539
Pennti Bengt Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att förbättra
gångtunneln från Strömstadsvägen till lasarettet. Gångvägen som löper längs med
Västerlånggatan har undersökts av tjänstemän på enheten planerat underhåll som kan
konstatera att det finns mindre brister på gångvägen, dock inte tillräckliga många och
stora för att prioriteras som en reparation i dagsläget. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå förslaget om att reparera underlaget på trottoaren i tunneln som går
längs med Västerlånggatan.

2018/773
Jonas skriver i sitt medborgarförslag ”Kan man inte anlägga en GC-väg längs
Musikvägen? Trafiken har en hög hastighet längs vägen och det finns både barn och
vuxna som cyklar, går och springer längs vägen? Gång- och cykelbana längs med
Musikvägen finns med i utbyggnadsplaneringen som en högt prioriterad åtgärd. I
nuläget kan vi inte säga vilket år det kommer att utföras, men ett genomförande är
planerat inom de kommande åren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat.
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Tjänsteskrivelse
2019-09-24

2019/410
Ingemar Karlsson föreslår i sitt medborgarförslag att en del mindre men troligtvis
uppskattade åtgärder görs för att öka attraktiviteten på Svenskholmen. Bland annat
föreslås generöst tilltagna trädäck med trappor ner mot vattnet, en bastu och några
mindre badhytter samt att den avstängda stenpiren ersätts med flytbryggor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har egentligen ingen avvikande mening från
förslagsställaren. Samhällsbyggnadsförvaltningens enda invändning är kostnaderna. Vi
har omfattande projekt i centrum som pågår eller står i begrepp att påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
2019/210
Ann-Marie Ågren Lindhé föreslår i ett medborgarförslag att kommunen vid
återbyggnaden av busshållplatserna på Västanvindsvägen ska passa på att bygga
fartgupp samt asfaltera med s k tyst asfalt i samband med åtgärderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden tagit
fram ett förslag till en så snabb återbyggnad då tidsramen som givits för detta är mycket
snäv. I detta förslag ingår ingen tyst asfalt då själva vägbanan inte kommer att åtgärdas i
den omfattning som en sådan åtgärd skulle kräva. Det ingår heller inga fartbulor, som
naturligtvis hade varit fartdämpande, då nämndens uppdrag varit tydligt, att återbygga
bussfickorna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

2018/659
Per Byding föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder möjligheten att under
åtta års tid bygga åtta cirkulationsplatser utmed Västgötavägen, på sträckan mellan
Färgaregatan och Fossumsbergsvägen. För närvarande pågår utredning av ett flertal
åtgärder på Västgötavägen, utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med
förbättrad trafiksäkerhet på övergångs-ställen, förbättrade cykelmöjligheter och ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det är inte givet att cirkulationsplats går att bygga i
samtliga korsningar som anges i medborgarförslaget. På vissa platser kan andra
lösningar vara bättre lämpade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat och avslutat.

2019/393
Lars Sölsnaes föreslår i ett medborgarförslag att en gångväg byggs utmed
Skafterödsvägen i Ljungskile. Skafterödsvägen finns med i
Samhällsbyggnadsförvaltningens planering för de kommande åren och för närvarande är
avsikten att bygga gång- och cykelbana på sträckan mellan Konvaljevägen och
Rosenvägen år 2021. På den del av Skafterödsvägen som leder upp till Hälle finns
ytterligare ca 200 meter som saknar gångbana, men för närvarande finns ingen
utbyggnad planerad eller tidssatt. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget
besvarat och avslutat
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Tjänsteskrivelse
2019-09-24

2019/343
Ellen Ahinko Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en gång- och cykelbana
byggs utmed Skafterödsvägen i Ljungskile, på sträckan mellan Konvaljevägen och
Rosenvägen. Skafterödsvägen finns med i Samhällsbyggnadsförvaltningens planering
för de kommande åren och för närvarande är avsikten att bygga gång- och cykelbana på
denna sträcka år 2021. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat och avslutat.

2019/7
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 2 2019
Vänortskommittens protokoll 2019-09-12
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2019-08-29
Kommunala rådet för äldres protokoll 2019-08-29
Kommunfullmäktiges demokratiberednings protokoll, 2019-09-13

300898
Protokoll från Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2019-09-18

300899
Protokoll från Västvatten AB styrelsemöte 2019-09-18

2019/469
Jim Flemström föreslår i ett medborgarförslag att det ska anläggas ett gym i närheten av
Skeppsviken. Kultur och fritidsförvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till
en positiv utveckling av området.
För närvarande pågår en ett arbete med resurseffektivisering inom kommunen och
besparingar. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna bedömer förvaltningen att det inte
är möjligt att genomföra förslaget. Kultur och fritidsnämnden beslutar därför att avslå
medborgarförslaget.
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Statistik rapport, enligt 28h S LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 S LSS
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Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för

Ar

åo

kvartal: 1tr 2H 3tr 4A

tr

tat

Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera detta kvartal

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal

Datum för
beslut/avbrott
2017-04-01
2017-06-28
2017-10-30
2017-10-30
2017-11-06
2018-03-13
2018-04-06
2018-04-19
2018-08-29
2018-08-31
2018-09-25
2018-10-19
2018-11-05
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-20
2018-11-21

Person
Ex 1,2,3
24t17
38t17
2t18
3t18
4t18
15t18
19t18
20t18
6t19
7t19
12t19
14t19
15t19
16t19
17t19
18t19
19t19

Vilken typ av insats
Bostad för vuxna
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Ledsagarservice
Bostad för vuxna
ti verksamhet
Ledsagarservice
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Bostad för vuxna
verksamhet
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna

Kvinna/
flicka
X
X

Man/
poike

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum för
besluUavbrott
2018-12-17
2018-12-31
2019-01-09
2019-01-01
2019-02-01
2019-02-07
2019-03-01
2019-03-07
2019-03-20

Person
Ex 1,2,3
20t19
21t19
22t19
23t19
24119
25t19
26t19
27t19
28t19

Vilken typ av insats
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse
Bostad för vuxna
Ledsagarservice
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna

Kvinna/
flicka
X
X
X

Man/
poike

X
X
X
X

X
X
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Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h S SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 g SoL

X
o

Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Avser rapportering för

Ar:

kvartalt
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fuClq

,M

3tr
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Detfinns inga ej verkställda beslut att rapportera detta kvartal

Uppgifterna i rapporten är avidentifierade och rapportering sker en gång per kvartal

Datum för
besluUavbrott
2018-05-15
2018-07-27
2018-09-06
2018-09-19
2018-11-22
2018-12-21
2019-O1-16
2019-01-18
2019-03-08
2019-03-08
2019-03-08
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-30

Person

Vilken typ av insats

Ex 1,2, 3

26t18
58/18
2t19
3t19
5t19
7t19
8t19
9t19
10t19
11t19
12119

13t19
14t19
15t19

Bostad
Permanent bostad
Permanent bostad
Fami ehem
Kontaktfamili
Permanent bostad
Permanent bostad
Familiebehandlinq
Familiebehandlinq
Familiebehandlinq
Familiebehandlinq
Familiebehandlinq
Familiebehandlins
Familiebehandling

Kvinna/
flicka
X
X
X

Man/
poike

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Medborgarförslagets ärende:
Övergångsställen Fasseröd
Ditt medborgarförslag:
Fasseröd är ett fantastiskt bostadsområde där flertalet barn är ute och leker och cyklar dagligen.
Antingen till och från skolan eller efter skoltid. Problemet är att det inom bostadsområdet inte finns
några övergångsställen eller trottoarer som sammanlänkar ena delen med andra.
Det finns en tunnel nere mellan förskolan och Frostgränd men flertalet barn går trapporna vid
Kälkgatan och går kälkgatan bort mot slädgränd, medgränd, backåkargränd med mera. Där finns
ingen trottoar och ingenstans de säkert kan gå över vägen till sin gata. Barnen skulle kunna gå
gångvägen upp vid snöbollsgränds lekplats men sedan finns inget övergångsställe mellan
tövädersgränd och skidhoppargränd ändå. Bilarna kör ofantligt fort längs skidgatan och dessutom
planerar kommunen att lägga en återvinningsstation längst in på denna gata.
Jag är orolig över att bilarna snart kör på mitt eller andras barn och jag önskar att detta diskuteras
innan en olycka händer. Ett liv, ett brutet ben eller skallskada är så mycket dyrare än ett
övergångsställe och vägbula som får bilar att sakta ner och se sig omkring.
Vi är flertalet föräldrar som står bakom denna skrivelse, vill ni att alla skickar in separata förslag så
hör av er till mig.
Med vänlig hälsning
Dagens datum:
2019-09-17

Medborgarförslagets ärende:
Attraktivare hemtjänst
Ditt medborgarförslag:
Jag har ett förslag för att göra hemvården ( hemtjänsten ) till ett attraktivare arbete & även höja
statusen på yrket..
Lägg ut både städ och ev tvätt på privata utförare.
Man vinner mycket på detta tex .fler utbildad personal kommer att söka till yrket.
Lättare att rekrytera vikarier
Undersköterskorna får ta hand om omvårdnaden och kanske ta fler delegerade uppgifter från ssk..
Lättare att göra schema.
Framför allt får vårdtagarna utbildad personal.som vill arbeta med vård och omsorg.
Dagens datum:
17/9
Namn:
Marie Olsson

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 20 september 2019 17:31
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Stoppa mottagandet av flyktigar och migranter i kommunen
Ditt medborgarförslag:
Politikerna i Uddevalla har aviserat att försörjningsstödet har ökat markant de senast åren och det är
i huvudsak utländska medborgare som avses. Regeringen ger Uddevalla 28 MSEK extra men de
medlem förslår inte utgifterna och skall i första hand ses som en indexuppräkning. Vi som är
skattebetalare i kommunen orkar inte med mer. Vi har fått försämrad skola, vård och omsorg. Tre
kärnverksamheter som kommunen skall sköta. Vi skattebetalare får inte den vård vi efterfrågar, om
vi överhuvudtaget får någon vård innan vi avlider. Barnen far illa i skolor och på dagis. Våra gamla
vårdas inte. Vi har ungdomar som behöver bostäder och vi kan inte låta utländska medborgare gå
före i kön. Skattebetalarna har inte råd att gå till tandläkaren emedan flyktingar/migranter betalar
nästan ingenting. Vi skattebetalare skall inte alltid förpassa till sist i vård- eller bostadsköer.
Det utlovade kompetensregnet visades sig vara värt lika mycket som Kejsarens nya kläder, dvs
ingenting.
Låt Uddevalla kommun följa övriga kommuner som vägrar att ta emot fler flyktingar och migranter.
Dagens datum:
2019-09-20
Namn:
Ann Marie Lövheden Höög
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 20 september 2019 17:45
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Förbjud tiggeriet i kommunen
Ditt medborgarförslag:
Nu bör även politikerna i Uddevalla fatta beslut att inget tiggeri får förekomma inom kommunen. Vi
gör inte EU-migranterna någon tjänst genom att låta de tigga på gator och torg. Det förbättrar inte
deras ekonomi utan försätter med endast i beroendeställning. Dessutom har de ett hemland som
skall ta hand om sina medborgare.
Några kommuner har totalförbjudit tiggeriet medan andra kommuner låter tiggarna söka
avgiftsbelagt tillstånd för att tigga. För min del ser jag helst att det blir ett totalförbud för tiggeri.
Dagens datum:
2019-02-20
Namn:
Ann Marie Lövheden Höög

Vellinge kommun i Skåne var först i landet med att rösta för ett lokalt förbud mot tiggeri.
Arkivbild Foto: Lars Pehrson/TT

Här är kommunerna som infört tiggeriförbud
Publicerad 16 maj 2019
Vellinge var först, sedan följde Staffanstorp och nu senast Katrineholm. Nu diskuteras ett
tiggeriförbud i flera svenska kommuner.
Vellinge kommun i Skåne var först i landet med att rösta för ett lokalt förbud mot tiggeri.
Kommunen hävdade att tiggare orsakar störningar ”genom upprepad urinering och
nedskräpning på allmän plats”. Efter att ha fått nej i flera instanser slog Högsta
förvaltningsdomstolen i december 2018 fast att kommunens tiggeriförbud är förenligt med
ordningslagen – och därmed lagligt.
Sedan dess har lokala tiggeriförbud klubbats igenom i skånska Staffanstorp och nu senast i
sörmländska Katrineholm. Liknande förbud diskuteras i flera andra kommuner.
Kommuner som röstat för att förbjuda tiggeri
•

Vellinge

I december fick kommunen rätt av Högsta förvaltningsdomstolen att införa förbud mot att
tigga på vissa platser i kommunen Moderaterna röstar tillsammans med Liberalerna och
Sverigedemokraterna för ett tiggeriförbud i kommunstyrelsen med siffrorna tio för och tre
emot.
•

Staffanstorp

I april klubbade kommunfullmäktige i skånska Staffanstorp igenom ett förslag om lokalt
tiggeriförbud efter att den politiska majoriteten, bestående av M och SD, fick sin vilja
igenom.
•

Katrineholm

I april röstade kommunfullmäktige ja till att införa tiggeriförbud på vissa platser i
kommunen. Beslutet byggde på ett förslag som majoriteten i Katrineholm, S och M, har tagit
fram. Tisdagen 15 maj kom beskedet att länsstyrelsen godkänner förbudet.
Kommuner som har röstat om förbud och väntar på slutgiltigt besked
•

Sölvesborg

I maj beslutade kommunfullmäktige i Sölvesborg att återremittera beslutet om att införa ett
tiggerförbud. Detta eftersom oppositionen vill att alla ska få den information de behöver
innan beslut tas. Den 4 juni ska frågan tas upp igen.
•

Kungsbacka

En majoritet bestående av SD och M tillsammans med det lokala partiet Kungsbackaborna
röstade i november 2018 igenom ett tillståndskrav för att få tigga pengar. Ärendet ligger nu
parkerat hos förvaltningsrätten efter en överklagan till länsstyrelsen.
•

Bromölla

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Alternativet är för ett
tiggeriförbud medan Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet är emot. På
kommunfullmäktigemötet 29 april beslutades att ärendet ska skickas på återremiss, vilket
innebär att förslaget tas upp igen 20 maj.
•

Trelleborg

Sverigedemokraterna har lagt fram en motion om att införa tiggeriförbud. Förlaget ser ut att
få majoritet eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna, som styr kommunen, är positiva
till det. Beslut kan tas under kommunfullmäktige den 27 maj, enligt Trelleborgs Allehanda.
•

Kävlinge

Kommunfullmäktige i skånska Kävlinge, som styrs av Alliansen, klubbade i maj igenom ett
beslut om att utreda vilka platser som skulle kunna bli aktuella för ett framtida tiggeriförbud.
Det skriver Sydsvenskan.
Kommuner som fått nej till att förbjuda tiggeri
•

Munkedal

Frågan har drivits av Moderaterna och Sveriegedemokraterna men kommunfullmäktige
röstade i april ner det omstridda förslaget.
•

Eskilstuna

Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade i juni 2018 beslut om att införa en ny regel om att
den som tigger måste söka ett särskilt tillstånd hos polisen. Beslutet prövades därefter av
länsstyrelsen som upphävde kommunens beslut om att tiggeri ska vara tillståndspliktigt.
•

Töreboda

Sverigedemokraterna la fram en motion om att införa tiggeriförbud i centrala delar av
kommunen men den avslogs eftersom den inte tydligt markerat vilka områden förbudet
skulle omfatta, enligt Mariestads-Tidningen.
Källa: Dagens Samhälle, SVT Nyheter, Mariestads-Tidningen, Sydsvenskan, Trelleborgs
Allehanda
Dagens Samhälle skickade ut en enkät till kommunstyrelsens ordförande i Sveriges samtliga
290 kommuner om hur de ser på ett lokalt förbud. Resultatet publicerades 9 januari 2019.
Delar av enkäten som fortfarande är aktuell ingår i ovanstående redovisning.

Medborgarförslagets ärende:
Vägbulor och hastighetssäkning på bl. a. Uddevallavägen, Vällebergsvägen och Övre Allén
Ditt medborgarförslag:
I Ljungskile rör sig många människor i centrum samt till och från skolorna i samhället. Orten växer
dessutom ständigt vilket gör att både kollektivtrafik och antal bilar kommer att öka. Samtidigt vill vi
också kunna röra oss fritt i Ljungskile gående och cyklande. Vi vill också att barnen på grundskolorna
kan ta sig själva utan farliga trafiksituationer.
För att skapa möjligheter till detta behövs det farthinder tillsammans med hastighetssänkning som
sänker bilarnas oftast allt för höga fart.
Kommunen har bland annat ansvar för Uddevallavägens sträckning genom Ljungskile där det finns ett
övergångsställe i närheten av hamnen. Vägen har 50 km/h-begränsning vilket är alldeles för hög fart
om man ser till att bilister har dålig sikt på västra sidan av övergångsstället. På samma sida finns det
också en backe som leder ner till överfarten. De flesta bilister håller dessutom betydligt högre fart än
begränsningen, både persontrafik, lastbilar och kollektivtrafikens bussar, vilket Polisen kan intyga
efter fartkontroller som de gör sporadiskt. För att göra överfarten trygg för barn, vuxna och gamla
behöver hastigheten begränsas ytterligare och farthinder byggas. Detta skulle få fler barn
möjligheten att ta sig själva till skolan (vilket i sin tur ökar fysisk aktivitet).
Vad gäller Vällebergsvägen och Arendalsvägen går vägarna som pulsådror genom byn. För att få ett
levande handelscentrum och för att barn och vuxna ska tryggt ta sig till och från tågstationen är det
också viktigt här att tvinga ner hastigheten på bilarna. Många barn rör sig i området och många bilar
kör i alldeles för hög fart.
Övre Allén är mycket trafikerad på grund av att många föräldrar skjutsar upp sina barn för backen till
Linnéaskolan. Att föräldrarna borde låta sina tonåriga barn traska på egna ben är inte relevant i detta
inlägg men däremot skulle de och folkhögskolestudenter behöva tvinga ner hastigheten som också
hålls hög i backen. Flera barnfamiljer bor längs vägen och dessutom medför höga hastigheter
onödiga utsläpp.
Jag önskar att detta tas på allvar innan någon olycka inträffar. Och jag önskar att kommunens
folkvalda vill arbeta för ett mer tillgängligt Ljungskile med fysiskt aktiva vuxna och barn genom att
bygga ett mer promenadvänligt samhälle.
Mvh Tåve Jernmark
Dagens datum:
2019-09-24

Medborgarförslagets ärende:
Gångbana till Lyckorna GK
Ditt medborgarförslag:
Det saknas gångbana sista biten från Ljungskile samhälle till Lyckorna GK och till
Hummervägen/Svinhuskullen på Lyckorna.
Det finns en gångbana i förlängningen av Solhagavägen som slutar när den kommer till
Anfasterödsvägen. Gångbanan borde fortsätta längs Anfasterödsvägen så att det är säkert att gå till
Hummervägen och till Lyckorna GK. Det pågår ungdomsverksamhet året runt på Lyckorna GK. Idag
finns det knappt plats att gå utanför vägmarkering på Anfasterödsvägen, med golfvagn måste man gå
på vägen. Mötande bilar måste då gå över i andra körriktningen när man möter dem för att ge plats
åt gående. Det saknas helt klart en gångbana här!
Dagens datum:
2019-09-17

Medborgarförslagets ärende:
Motionsanläggning i Sandersdalar
Ditt medborgarförslag:
Då Sandersdalar ligger i centrum för 4 stora bostadsområden (Kurveröd, Fasseröd, Skogslyckan och
Unneröd) skulle det va ett bra ställe att placera ett kortare löpspår och ett utegym. Genom att jämna
till marken skulle det gå att få till ett spår på ca 500meter och detta i en varvbana likt en friidrotts
bana och då även ha plats för ett utegym i mitten. genom att placera denna anläggning här hjälper
det för att skapa en bättre hälsa för boende i närområdet och det utan att man skall behöva ta bilen
dit. Detta är både bra för folkhälsan och miljön. Området ligger även i anslutning till ett par längre
spår för löpning.
Så då kan det bli en plats för alla nivåer av utövare från nyfikna spontanmotionärer till elitidrottare.
Då det idag går får och betar i dalen skulle man även behöva göra en omdragning av fårens hägn.
Vintertid används ju Sanderdalar av mängder av barn,ungdomar och vuxna till den härligaste formen
av spontanidrott pulkaåkning så genom att göra spåret kortare kommer man inte behöva ta bort yta
från denna aktivitet.
Dagens datum:
17/9-2019
Namn:
David Gylfe

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 23 september 2019 14:37
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende:
Levande centrum
Ditt medborgarförslag:
Hej,
Den tomma platsen i korsningen mellan kålgårdbergsgatan och kungsgatan ger centrum en förfallen
känsla och bör användas. Den kategorin som är attraktiv att locka till centrum måste vara främst
familjer. En innovativ lekplats med naturmaterial och nyplamteringar skulle vara ett bra alternativ,
inte bara för att det verkligen saknas lekplatser i Uddevalla men för att ge centrum en mysigare
känsla där man riktar sig till de mindre.
Dagens datum:
2019-09-23
Namn:
Rakel Edh

Medborgarförslagets ärende:
Uddevalla centrum
Ditt medborgarförslag:
Jag föreslår att kommunen köper Åbergska (Ågrenska?) tomten, den del som ligger mot Kungsgatan
och gör i ordning den till ett mindre torg. Platsen skulle fungera fint för mindre mysiga arrangerang:
musik, marknader, osv. Det skulle inte vara alltför svår att täcka över platsen med tält och därmed
kan säsongen för arrangemang förlängas.
Dagens datum:
2019-09-27
Namn:
Eva Libardo

Medborgarförslagets ärende:
Gång- och cykelväg mellan Sundsandvik och Rotviksbro
Ditt medborgarförslag:
Väg 160 mellan Sundsandvik och Rotviksbro är mycket starkt trafikerad och har ingen vägren. Boende
och besökande efterfrågar att tryggt färdas till fots eller cykel utmed denna vägsträcka. Flera olyckor
och incidenter har inträffat. Samtliga 3 vägföreningar och de båda campingplatserna i anslutning till
denna sträcka står bakom rubricerat medborgarförslag som hemställer att en GC-väg snarast anläggs,
se bilaga.
Kontakt har tagits med Trafikverket som hänvisar till kommunal och regional finansiering, med
respektive 50%. För att möjliggöra projektet krävs först att kommunen är villig till medfinansiering
och därefter sker prioritering av regionen.
Då det för närvarande inte finns planer på rubricerad GC-väg lämnar jag härmed ett
medborgarförslag, med stöd från bl.a. alla anslutande vägföreningar som representerar samtliga
boende inom aktuellt område. I övrigt hänvisas till bifogade bilagor.
Med vänlig hälsning
Per Olsson
Dagens datum:
2019-09-27
Namn:
Per Olsson

Skicka med en bilaga
Skrivelse till U-a kommun Miljö och trafiksäkerhet 2019-09.pdf

Medborgarförslag till Uddevalla kommun
MILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHET
Rubricerade två begrepp som, bland andra utgör viktiga parametrar för hur människor väljer
och upplever sitt boende.
Två begrepp som också präglar samhällsdebatten, och som förmodligen är ledord när
politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning planerar bostadsområden.
Två begrepp som, vi som bor och/eller driver olika verksamheter i områden i anslutning till
väg 160 sträckan Rotviksbro – Sundsandvik inte anser vara tillgodosedda.
Denna vägsträcka är mycket starkt, speciellt sommartid, trafikerad. Husbilar, – vagnar,
bussar och lastbilar utgör en betydande andel av denna trafik.
Att gå eller cykla utefter den sträckan, som i princip saknar vägren, är bokstavligen livsfarligt.
Det resulterar i att varje förflyttning, som skulle kunna ske till fots eller på cykel, görs med
bil. En utveckling som inte, på något sätt rimmar med de tankar och intentioner som idag är
prioriterade.
Därför anser vi att en gång-och cykelväg mellan Sundsandvik och Rotviksbro är, inte endast
ett önskemål utan snarare en självklarhet om kommunen skall leva upp till ingressen i
Cykelplanen: ¨För ett ökat och säkert cyklande i Uddevalla kommun samt en förbättrad miljö
och folkhälsa¨ och hemställer att den utförs så snart som möjligt.

Uddevalla 2019-09-17
Gamla Postvägens Samfällighetsförening
Sunds Vägsamfällighet
Högåskyrka-Båröd-Ulvevik Vägsamfällighets vägförening
Hafsten Resort AB
Vindöns Camping och Marina

