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Kallelse
Föredragningslista
Kommunfullmäktige

2019-04-26

Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 8 maj 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista

Föredragande

1.

Upprop samt val av justerande

2.

Information om barnkonventionen

17:40-18:00
Camilla CarlbomHildingsson, Helena
Lennernäs,
Kommunledningskont
oret

3.

Uppmärksammande av 100-årsjubiléet av beslut om rösträtt för
kvinnor

18:00-18:30
Lena Wängnerud,
Göteborgs Universitet

Dnr KS 289389
Dnr KS 298212

Dnr KS 298146
4.

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP)
om rondell vid Grohed för att hantera utfarterna från Ammenäs/Sund
och Forshälla.

Dnr KS 2018/00519
5.

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina Nilsson (KD) om
stoppa antibiotikan vid källan

Dnr KS 2018/00021
6.

Motion från Magnus Jakobsson (KD), om att införa en ridpeng samt ett
rättvist anläggningsbidrag

Dnr KS 2018/00676
7.

Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk 8 och
9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik under vinteroch sommarloven

Dnr KS 2019/00187
8.

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet

Dnr KS 2018/00855
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2019-04-26

Föredragningslista
9.

Förslag till nytt vägnamn, Sjöskogenvägen

Dnr KS 2019/00311

10. Förslag till nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid kvarteret
Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats

Dnr KS 2019/00312

11. Förslag till nytt kvartersnamn på fastigheten 1:31, Strömstadsvägen
mellan kvarteret Silverlod och Bratt, nytt namn Macken

Dnr KS 2019/00314

12. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde år 2019
Dnr KS 2018/00688
13. Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Dnr KS 2018/00922
14. Årsredovisning 2018 från Samordningsförbundet Väst
Dnr KS 2019/00260
15. Riktlinjer för heltid som norm, heltidsresan
Dnr KS 2019/00270
16. Miljöredovisning 2018
Dnr KS 2019/00239
17. Revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Dnr KS 2019/00310
18. Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar
Dnr KS 2019/00309
19. Fyllnadsval till gode män fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)

Dnr KS 2019/00219

20. Avsägelse från Stig Marklund (MP) från uppdraget som ledamot i
stiftelsen Barnhemmets Vänner

Dnr KS 2019/00368

21. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Dnr KS 2019/00001
22. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387

Föredragande
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2019-04-26

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.
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.
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.
Obs!
Kommunfullmäktiges presidium vill informera om Röda korsets
informationsträff kl. 17:00, strax innan sammanträdets öppnande.
Tema för informationsträffen är Röda Korsets beredskapsarbete. Röda Korset i
Uddevalla är arrangör.

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

2019-04-24

§ 100

Dnr KS 2018/00519

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer
Hasslebäck (UP) om rondell vid Grohed för att hantera
utfarterna från Ammenäs/Sund och Forshälla.
Sammanfattning
Uddevallapartiet uppmärksammar i en motion ett trafikproblem vid Grohed söder om
Uddevalla. För att förebygga olyckor föreslås att en rondell byggs vid Grohed för att
hantera utfarterna från Ammenäs/Sund samt Forshälla. Rondellbygget bör samordnas
med arbetet med ett mötesspår på järnvägen vid Grohed.
Såväl järnvägen som väg 678 (Lerbo-Bratteröd) m.fl. tillhör den statliga transportinfrastrukturen där kommunen saknar rådighet över åtgärder som vidtas på dessa
anläggningar. Trafikverket planerar för ett mötesspår på järnvägen i närheten av Grohed
vilket beräknas kunna tas i bruk i slutet av år 2020. Trafikverket planerar även för
mittseparering av väg 678 samt ett antal andra åtgärder i samband med detta i syfte att
öka trafiksäkerheten på sträckan. Korsningarna mellan väg 678 och vägarna mot
Ammenäs respektive Forshälla kommer att hanteras av Trafikverket inom ramen för
detta projekt. Åtgärderna beräknas vara genomförda under 2022. Samordning mellan
de pågående åtgärdsplanerna sker mellan berörda projekt inom Trafikverket.
Kommunledningskontoret anser att trafiksäkerhetsåtgärder på väg 678 med anslutande
statliga och enskilda vägar är angelägna. Ytterligare allvarliga olyckor måste förhindras.
Väg 678 utgör därtill en viktig länk i det regionala vägsystemet varför en utveckling av
framkomligheten också är av stort regionalt intresse. Kommunen bör därför fortsätta
kräva att en utbyggnad till 2+1 eller 2+2 väg kommer till stånd.
Kent Andreasson (UP), Christer Hasslebäck (UP) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar
sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Motion från Uddevallapartiet 2018-07-03.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27.
Yrkanden
Christer Hasslebäck (UP): ändring av den förslagna beslutssatsen så att den lyder
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

forts. § 100
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse motionen
besvarad.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-27

Handläggare

Strateg Sven Andersson
Telefon 0522-69 61 31
sven.andersson@uddevalla.se

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer
Hasslebäck (UP) om rondell vid Grohed för att hantera
utfarterna från Ammenäs/Sund och Forshälla.
Sammanfattning

Uddevallapartiet uppmärksammar i en motion ett trafikproblem vid Grohed söder om
Uddevalla. För att förebygga olyckor föreslås att en rondell byggs vid Grohed för att
hantera utfarterna från Ammenäs/Sund samt Forshälla. Rondellbygget bör samordnas
med arbetet med ett mötesspår på järnvägen vid Grohed.
Såväl järnvägen som väg 678 (Lerbo-Bratteröd) m.fl. tillhör den statliga transportinfrastrukturen där kommunen saknar rådighet över åtgärder som vidtas på dessa
anläggningar. Trafikverket planerar för ett mötesspår på järnvägen i närheten av Grohed
vilket beräknas kunna tas i bruk i slutet av år 2020. Trafikverket planerar även för
mittseparering av väg 678 samt ett antal andra åtgärder i samband med detta i syfte att
öka trafiksäkerheten på sträckan. Korsningarna mellan väg 678 och vägarna mot
Ammenäs respektive Forshälla kommer att hanteras av Trafikverket inom ramen för
detta projekt. Åtgärderna beräknas vara genomförda under 2022. Samordning mellan
de pågående åtgärdsplanerna sker mellan berörda projekt inom Trafikverket.
Kommunledningskontoret anser att trafiksäkerhetsåtgärder på väg 678 med anslutande
statliga och enskilda vägar är angelägna. Ytterligare allvarliga olyckor måste förhindras.
Väg 678 utgör därtill en viktig länk i det regionala vägsystemet varför en utveckling av
framkomligheten också är av stort regionalt intresse. Kommunen bör därför fortsätta
kräva att en utbyggnad till 2+1 eller 2+2 väg kommer till stånd.
Beslutsunderlag

Motion från Uddevallapartiet 2018-07-03.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse motionen
besvarad.

Dnr KS

2018/00519

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-03-27

Ärendebeskrivning

Uddevallapartiet uppmärksammar i en motion ett trafikproblem vid Grohed söder om
Uddevalla. För att förebygga olyckor föreslås att en rondell byggs vid Grohed för att
hantera utfarterna från Ammenäs/Sund samt Forshälla. Rondellbygget bör samordnas
med arbetet med ett mötesspår på järnvägen vid Grohed.
De påtalade trafikproblemen gäller anslutningarna mellan vägarna 679 från Ammenäs
och 680 från Forshälla till väg 678 vilka i Grohed skall klara av-/påfarter blandat med
omfattande genomgående trafik. Dessa vägar ingår i det statliga vägnätet och därtill
kommer ett antal enskilda vägar med anslutning till väg 678 på flera olika ställen.
Vägavsnittet mellan Lerbo och Bratteröd är olycksdrabbat och flera olyckor med dödlig
utgång har inträffat. Kommunen har påtalat behovet av ökad trafiksäkerhet på väg 678
och önskat att vägen byggs ut till mötesfri väg med körfält 2+1 eller 2+2. Genom en
sådan åtgärd skulle också de stora vägarna E6 och E45 sammanlänkas på ett trafiksäkert
sätt. Behovet av förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 678 har därför
framförts i kommunalförbundet Fyrbodal som har att prioritera vilka åtgärder som skall
spelas in som åtgärdsförslag i den regionala transportinfrastrukturen. Kommunalförbundet har uttalat ett behov av översyn av det s.k. stråk 5 mellan Lysekil och Hjo
vilket f.n. inte givit som resultat att sträckan Lerbo-Bratteröd hamnat på prioriterad plats
för åtgärd.
Mötesspår i Grohed
Mötesspåret i Grohed planläggs av Trafikverket på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Järnvägsplanen fastställdes 2018-02-21 av Trafikverket. Mötesspåret blir
470 m långt och byggs väster om järnvägsövergången på väg 679 (Sundsstrand/
Ammenäs). Projektering pågår och bygget av spåret beräkna starta under 2019 för att
kunna tas i bruk i slutet av 2020. Mötesspåret innebär att fler tåg kommer att trafikera
banan vilket får viss påverkan på vägtrafiken. Bomfällningarna vid korsningen med väg
679 blir fler och i vissa fall längre varför vägtrafiken får vänta oftare eller längre i
samband med tågpassager. Trafikverket gör dock bedömningen att det finns marginaler
för att inga farliga situationer ska uppkomma på grund av köer vid bomfällning.
Väg 678, Lerbo–Bratteröd, mittseparering
Trafikverket planerar för en mittseparering på den 4,5 kilometer långa sträckan mellan
Bratterödsmotet och Lerbomotet för att göra denna till en mötesfri 1+1-väg. Dessutom
planeras för nödfickor på lämpliga avstånd längs sträckan och flera korsningar med
anslutande enskilda vägar tas bort genom en ny lokal tillfartsväg. För de oskyddade
trafikanter skapas anslutande gc-väg samt gångpassage till busshållplatser längs
sträckan som också förses med viltstängsel. Korsningarna mellan väg 678 och vägarna
mot Ammenäs respektive Forshälla kommer att hanteras av Trafikverket inom ramen
för detta projekt. Syftet med mittsepareringen och övriga åtgärder är att förbättra
trafiksäkerheten. Åtgärderna beräknas utföras under åren 2021/2022.

Dnr KS 2018/00519

Tjänsteskrivelse
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Såväl järnvägen som väg 678 m.fl. tillhör den statliga transportinfrastrukturen där
kommunen saknar rådighet över åtgärder som vidtas på dessa anläggningar. I
planeringsprocesserna hålls sedvanliga samråd där kommunen har möjlighet att
framföra sina synpunkter. När det gäller utvecklingen av vägar i det statliga vägsystemet får kommunerna göra inspel av s.k. brister till sina respektive kommunalförbund som har att prioritera förslag till Västra Götalandsregionen som har
utvecklingsansvaret för statlig väginfrastruktur i länet.
Kommunledningskontoret anser att trafiksäkerhetsåtgärder på väg 678 med anslutande
statliga och enskilda vägar är angelägna. Ytterligare allvarliga olyckor måste förhindras.
Väg 678 utgör därtill en viktig länk i det regionala vägsystemet varför en utveckling av
framkomligheten också är av stort regionalt intresse. Kommunen bör därför fortsätta
kräva att en utbyggnad till 2+1 eller 2+2 väg kommer till stånd.
Samordning mellan pågående järnvägsplan för mötesspår i Grohed och vägplan för
mittseparering/övriga åtgärder på väg 678 sker mellan berörda projekt inom
Trafikverket. Kommunen deltar i de pågående processerna kring dessa projekt genom
synpunkter och genom att i övrigt vara behjälplig för att åtgärderna skall kunna komma
till stånd så fort som möjligt. Mötesspåret i Grohed ger möjlighet till tätare
tågförbindelser mellan Uddevalla och Göteborg samt en robustare trafik.
Mittsepareringen av väg 678 kommer att öka trafiksäkerheten på denna vägsträcka.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Sven Andersson
Strateg samhällsplanering

Dnr KS 2018/00519

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-09-12

§ 220

Dnr KS 2018/00519

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer
Hasslebäck (UP) om rondell vid Grohed för att hantera
utfarterna från Ammenäs/Sund och Forshälla
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Vid protokollet
Markus Hurtig
Justerat 2018-09-17
Caroline Henriksson, Anna-Lena Heydar
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-09-18 intygar
Markus Hurtig
Expedierat 2018-09-18
Christer Hasslebäck
Ann-Charlotte Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 101

Dnr KS 2018/00021

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina Nilsson (KD)
om att stoppa antibiotikan vid källan
Sammanfattning
Magnus Jacobsson (KD) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
tillsammans med Västvatten AB skall få i uppdrag att utreda vilka möjligheter som
finns för en bättre sanering av medicinska rester redan vid ”källan”, vilka anläggningar
som kan vara lämpliga för tekniska investeringar i syfte att minska utsläppet av
medicinska rester samt att göra en bedömning om dessa investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamma.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt
remissvar hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. I skrivelsen
framgår att förvaltningen gjort en genomgång av kommunala anläggningar av den typ
som anges i motionen samt gjort en beskrivning av för- och nackdelar med olika
lösningar; tekniska insatser vid Skansverket, källsortering av urin och källsortering av
hela toalettfraktionen (urin och fekalier). Störst effekt bedöms uppnås vid källsortering
av hela toalettfraktionen, men då en sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig
VA-struktur i vårdinrättningarna bedömer förvaltningen att samtliga lösningar bör
utredas vidare för att uppnå störst miljöeffekt med samhällsekonomiskt rimliga insatser.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24 § 29.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. 2017-12-28.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-04

Handläggare

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

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina Nilsson (KD)
om stoppa antibiotikan vid källan
Sammanfattning

Magnus Jacobsson (KD) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
tillsammans med Västvatten AB skall få i uppdrag att utreda vilka möjligheter som
finns för en bättre sanering av medicinska rester redan vid ”källan”, vilka anläggningar
som kan vara lämpliga för tekniska investeringar i syfte att minska utsläppet av
medicinska rester samt att göra en bedömning om dessa investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamma.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt
remissvar hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. I skrivelsen
framgår att förvaltningen gjort en genomgång av kommunala anläggningar av den typ
som anges i motionen samt gjort en beskrivning av för- och nackdelar med olika
lösningar; tekniska insatser vid Skansverket, källsortering av urin och källsortering av
hela toalettfraktionen (urin och fekalier). Störst effekt bedöms uppnås vid källsortering
av hela toalettfraktionen, men då en sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig
VA-struktur i vårdinrättningarna bedömer förvaltningen att samtliga lösningar bör
utredas vidare för att uppnå störst miljöeffekt med samhällsekonomiskt rimliga insatser.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24 § 29.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. 2017-12-28.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2018/00021

Prolokoll

{ffi:
$2e

Somhöllsbyggnodsnömnden

20t9-0t-24

Dnr SBN 2018/00039

Remiss: Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Ghristina
Nilsson (KD) om stoppa antibiotikan vid källan
Sqmmonfotlnlng
Motionen önskar att olika möjligheter ftir att uppnå minskad antibiotikaspridning fran
avlopp till miljön ska utredas. Motionen fokuserar på vissa funktioner i samhället som
kan antas ha högre antibiotikakoncentration i utgående avloppsvatten åin bostäder
generellt; äldreboenden och andra vårdinrättningar.
Samhällsbyggnadsftirvaltningen har beaktat ftiljande lösningar; tekniska insatser vid
Skansverket, källsortering av urin och källsortering av hela toalettfraktionen (urin och
fekalier). Störst effekt uppnås vid källsortering av hela toalettfraktionen, men då en
sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig VA-struktur i vårdinrättningarna
bedömer ftirvaltningen att samtliga lösningar bör utredas vidare ftir att uppnå störst
milj öeffekt med samhällsekonomiskt rimli ga insatser.

Beslulsunderlog
Samhåillsbyggnadsfiirvaltningens tj änsteskrivelse från den 20 I 9-0 I - t 0.
Beslul
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

överlåimna tjiinsteskrivelsen som Samhällsbyggnadsnämndens svar på remissen

JustF@4a

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2019-01-10

Dnr SBN 2018/00039

Handläggare

Miljöinspektör Anna Thorén
Telefon 0522-69 73 75
anna.thoren@uddevalla.se

Remiss: Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina
Nilsson (KD) om ”Stoppa antibiotikan vid ”källan””
Sammanfattning

Motionen önskar att olika möjligheter för att uppnå minskad antibiotikaspridning från
avlopp till miljön ska utredas. Motionen fokuserar på vissa funktioner i samhället som
kan antas ha högre antibiotikakoncentration i utgående avloppsvatten än bostäder
generellt; äldreboenden och andra vårdinrättningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat följande lösningar; tekniska insatser vid
Skansverket, källsortering av urin och källsortering av hela toalettfraktionen (urin och
fekalier). Störst effekt uppnås vid källsortering av hela toalettfraktionen, men då en
sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig VA-struktur i vårdinrättningarna
bedömer förvaltningen att samtliga lösningar bör utredas vidare för att uppnå störst
miljöeffekt med samhällsekonomiskt rimliga insatser.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 2019-01-10.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna tjänsteskrivelsen som Samhällsbyggnadsnämndens svar på remissen

Ärendebeskrivning

I januari 2018 inkom motionen som syftar till utreda hur en minska spridning av
antibiotikarester från avlopp till miljön kan nås. Motionen fokuserar på vårdinrättningar
och äldreboenden och resonerar att det vid dessa samhällsfunktioner kan finnas en högre
förekomst av antibiotikarester i utgående avloppsvatten är från andra platser.
En genomgång av den typen av verksamheter inom Uddevalla kommuns verksamheter
har resulterat i 17 stycken, där fördelningen är 8 äldreboenden och 9 gruppboenden:
(Sjukhuset undantas då det inte ryms inom kommunens verksamhet) Västanvindens
äldreboende, Arödsdalshemmet, Skogslyckehemmets äldreboende,
Åstol/Nordanvindsvägens gruppboende, Morgondagens gruppbostad, Prick 1 T Bruns V
96 o 130, Sandlidens gruppboende, Ridhusgatans gruppbostad, Gruppbostad
Fjärilsgatan, Gruppbostad Smeddalsgatan, Gruppbostad Skrinnargränd, Gruppbostad
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Stekelgatan, Silverlod, Barkhögarne 17 Österängen, Smaragdvägen, Mandolinens
gruppbostad och Rotviksbro äldreboende. Någon analys kring mängderna av eventuella
antibiotikautsläpp från de olika boendena ovan har inte gjorts.
Förvaltningen har studerat Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:7
”Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten”, vilket är en
redovisning av 8 rapporter som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget mellan
2014 och 2017. Examensarbetet ”Utvärdering av småskalig rening från
läkemedelsrester i källsorterad urin” från november 2016, Uppsala universitet och SLU
har också studerats. Samtal har förts via skype och mail med Björn Vinnerås och
Annika Nordin, båda PhD vid Institutionen för Energi & Teknik vid SLU i Uppsala.
De läkemedelsrester som påträffas i avloppsvatten kommer i huvudsak från det avlopp
som passerar oss människor, det vill säga från urin och fekalier. Läkemedelsrester i
avloppsvatten kan också komma från nedspolning av gammal medicin samt från krämer
innehållande smärtstillande substanser som sköljs av i dusch- och badvattnet. I
dagsläget saknar majoriteten av Sveriges reningsverk kapacitet för rening av de
läkemedelsrester som kan förekomma i avloppsvattnet, vilket leder till att substanserna
når ut i recipienten där effekter på djurliv har kunnat påvisas.
Skansverket tar emot 7 000 000 m³ avloppsvatten varje år som efter behandling släpps
ut i Bäveån och Byfjorden. Idag saknas separat reningssteg för läkemedel på
Skansverket.
I slammet från reningsverk återfinns rester från många olika verksamheter och
avloppstyper, utöver läkemedelsrester och vanliga näringsämnen som fosfor, kväve och
kalium förekommer även tungmetaller som kadmium och bly, kemikalier som PFAS,
bromerade flamskyddsmedel och ftalater ofta från tvätt- och städvatten och dagvatten
med innehåll från däck- och oljerester från parkeringsplatser och koppar från
takavrinning samt diverse industriavlopp.
Slam från avloppsreningsverk kan används till olika saker, jordtillverkning och som
anläggningsjord för växtetablering (vägslänter). I Uddevalla har slammet från
Skansverket används för sluttäckning av deponier. För att använda slammet till
jordbruksmark kan markägaren efterfråga REVAQ-certifierat slam för att säkerställa att
produkten håller en viss kvalitet. Skansverket är inte REVAQ-certifierat.
Tekniska insatser på reningsverk

Tyskland och Schweiz arbetar med läkemedelsrening på allmänna reningsverk och
några svenska kommuner har undersökt möjligheterna för läkemedelsrening för att
minska miljö- och hälsopåverkan i recipienten. Vissa har byggt testanläggningar och
exempelvis Linköpings kommun har installerat separat läkemedelsreningssteg i sitt
nybyggda reningsverk.
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Fördelar: allt avloppsvatten kan behandlas, utöver toalettavloppet även dusch- och
badvattnet där avsköljda krämrester kan påträffas.
Nackdelar: allt avloppsvatten måste behandlas = 7 000 000 m³ som varje år passerar
Skansverket.
I HaVs rapport går att läsa: ”Än så länge är ozonering och behandling med aktivt kol de
tekniker som funnit flest praktiska tillämpningar i stor skala, vilket hänger samman med
både renings- och kostnadseffektivitet. Vilka framtidens lösningar blir återstår att se.”
Ozonering
Fördelar: flexibel teknik som går att reglera efter reningsbehovet.
Nackdelar: Känslig teknik, behandlingen är avhängig reningsverkets tidigare processer
– om feldosering, bräddning, skyfall eller annat uppstår kan ozoneringen tappa funktion.
Ozongasen är explosiv och instabil och bör därför inte transporteras eller lagras utan
måste skapas på plats.
Aktivt kol
Fördelar: Avskiljer många organiska ämnen, bland annat flera läkemedel.
Nackdelar: Explosivt. Uttjänt kol bör ej blandas med slammet om slammet är tänkt att
återföras till åkermark. Energikrävande framställning.
Sortering av urinet vid källan

Mer än hälften av läkemedelsresterna som passerat människokroppen utsöndras via
urinet och urinsortering vid källan bedöms som en effektiv lösning.
Fördelar: stora delar av antibiotikan stoppas vid källan. Källsorterat urin kan behandlas
med hjälp av ureahygienisering för spridning på åkermark eller behandling via kol.
Nackdelar: för att möjliggöra källsortering av urin från befintliga byggnader krävs
ombyggnationer.
Sortering av hela toalettfraktionen vid källan

Utifrån möjligheterna att minska risken för att antibiotika når miljön bedömer
förvaltningen att källsortering av hela toalettfraktionen (urin samt fekalier) som mest
effektivt, då eventuella antibiotikarester på det viset inte når det allmänna VA-nätet.
Fördelar: Majoriteten av antibiotikan stoppas vid källan. Det sorterade toalettvattnet kan
sedan behandlas separat. En behandlingsteknik som undersökts av JTI är
ureahygienisering och återföring till åkermark, i HaVs rapport går att läsa följande kring
deras slutsatser:
”För att kunna uppskatta riskerna för människor av de ytterst små mängder läkemedel
som kan tänkas tas upp i ätbara delar av växterna återstår enbart modellering eftersom
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det förväntas handla om extremt låga halter, långt under detektionsgränserna. Man har
räknat med nedbrytning och urlakning i jord, upptag i växter och till slut vilken dos som
en människa kan utsättas för den här vägen. I flera led har man tagit till i överkant och
eftersom inte risknivåer för läkemedel finns så har man jämfört med en tiotusendels
dygnsdos för varje läkemedel. Inte ens då fann man något läkemedel för vilket upptaget
ens teoretiskt kunde närma sig risknivån.”
Nackdelar: för att möjliggöra källsortering av toalettavloppsvatten från befintliga
byggnader krävs ombyggnationer.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till

Anna Thorén
Miljöinspektör
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Kommunfullmäktige
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§ 21

Dnr KS 2018/00021

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina Nilsson (KD)
om stoppa antibiotikan vid källan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-01-16
Alf Gillberg, Sture Svennberg, Evy Gahnström,
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-01-16 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2018-01-17
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Haapsalu
2017-12-28
Motion
Stoppa antibiotikan vid ”källan”
Det pågår en viktig debatt i samhället som handlar om hur vi skapar ett väl fungerande kretslopp
med det som blir kvar efter det att våra reningsverk har renat ”svartvattnet”. På ena sidan står de
som anser att detta avfall kan användas som gödsel på våra åkrar. På den andra sidan står de som
hävdar att detta inte är möjligt bland annat på grund av de medicinska rester som kan finnas kvar
i avloppsslammet som körs ut på åkrarna.
För oss är det uppenbart att det vore bra om man kan få till ett kretslopp även inom denna sektor
då det inte är tillåtet med lagring. Förbränning av avfallet har inte heller visat sig fungera på ett
tillfredsställande sätt. Samtidigt är det ingen som vill bidra till att ”stora mängder” antibiotika
kommer ut på våra åkrar.
Ett sätt att motverka detta vore om man gjorde en analys var de stora mängderna av medicin
finns och om man på dessa platser kan skapa en annan ordning där man exempelvis separerar
urin och därefter hanterar urinet, som är den som är den största ”bäraren” av de medicinska
resterna, i en egen process.
I Uddevalla torde sjukhuset, vårdcentralerna och våra äldreboende vara sådana platser där det
finns en större mängd av medicinska rester i avloppet än i övriga va-systemet. Om man på dessa
platser kan avsevärt minska flödet av medicinska rester så torde slutprodukten på vårt
reningsverk bli bättre och där med möjligt att använda som gödningsmedel utan risk för
förstörelse av jordbruksmarken.
Samt
-

Vi anser att kommunstyrelsen tillsammans med Västvatten AB skall få i uppdrag att
utreda vilka möjligheter som finns för en bättre sanering av medicinska rester redan vid
”källan”
Vilka anläggningar som kan vara lämpliga för tekniska investeringar i syfte att minska
utsläppet av medicinska rester
Göra en bedömning om dessa investeringar är samhällsekonomiskt lönsamma

Magnus Jacobsson
Christina Nilsson
Erik Johansson

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 102

Dnr KS 2018/00676

Motion från Magnus Jakobsson (KD), om att införa en ridpeng
samt ett rättvist anläggningsbidrag
Sammanfattning
Magnus Jacobsson (KD) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
tillsammans med Västvatten AB skall få i uppdrag att utreda vilka möjligheter som
finns för en bättre sanering av medicinska rester redan vid ”källan”, vilka anläggningar
som kan vara lämpliga för tekniska investeringar i syfte att minska utsläppet av
medicinska rester samt att göra en bedömning om dessa investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamma.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt
remissvar hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. I skrivelsen
framgår att förvaltningen gjort en genomgång av kommunala anläggningar av den typ
som anges i motionen samt gjort en beskrivning av för- och nackdelar med olika
lösningar; tekniska insatser vid Skansverket, källsortering av urin och källsortering av
hela toalettfraktionen (urin och fekalier). Störst effekt bedöms uppnås vid källsortering
av hela toalettfraktionen, men då en sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig
VA-struktur i vårdinrättningarna bedömer förvaltningen att samtliga lösningar bör
utredas vidare för att uppnå störst miljöeffekt med samhällsekonomiskt rimliga insatser.
Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Annelie Högberg (S), Stefan
Skoglund (S) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24 § 29.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. 2017-12-28.
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): ytterligare en beslutssats som lyder.
att föreslå kommunfullmäktige att ge i uppdrag att framarbeta den utredning samt
konsekvensbedömning som kommunledningskontoret bedömer fordras för att
kommunalfullmäktige skall kunna ta ställning till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

Forts. § 102
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med ovan anse motionen besvarad.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26
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Kommunledningskontoret

2019-04-02

Handläggare

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

Motion från Magnus Jakobsson (KD) om att införa en ridpeng
samt ett rättvist anläggningsbidrag
Sammanfattning

Magnus Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att det ska införas en ”ridpeng”
och ”rättvist anläggningsbidrag”. Motionären menar att ridande ungdomar idag inte ges
samma ekonomiska möjligheter att rida på en privat ridskola som att rida på en
kommunal ridskola. Motionären anser även att kommunen idag gynnar kommunala
ridskolor på ett otillbörligt sätt vilket i sin tur leder till att privata ridskolor missgynnas.
Det framhålls också att verksamheter gynnas av att ha kommunen som hyresvärd för
anläggning och missgynnas när aktör äger anläggningen själv eller hyr av en privat
företagare.
Motionen har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden. I nämndens remissvar
framgår att kultur- och fritidsnämnden arbetar med att utreda och föreslå eventuella
förändringar i nuvarande former av stöd till föreningar. Syftet är att inventera hur stödet
i nuläget fördelas utifrån såväl subventioner som kontanta stöd. Målet är att bidrag på
ett effektivare sätt ska gynna de grupper samt verksamheter som är prioriterade enligt
kultur och fritidsnämndens intentioner. Vikt kommer även ligga på att skapa bättre
förutsättningar för att fördela bidrag jämställt, både när det gäller kön men även mellan
olika typer av aktivitet och verksamhet. Motionärens frågeställningar gällande bidrag
och hyressubventioner kommer att ingå i utredningen. Nämnden avser dock inte att
behandla frågan om bidrag till näringsidkare då detta strider mot gällande lagstiftning
Kommunledningskontoret bedömer, baserat bl.a. på kontakter med SKL, att ett
ridpengsystem kan vara lagligt att införa. Det finns dock ett antal förutsättningar som
måste uppfyllas, främst vad gäller likabehandlingsprincipen och reglerna om
företagsstöd. Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ett sådant förslag krävs en
grundlig utredning och konsekvensbedömning.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-12-13 § 174.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) 2018-09-21.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att med ovan anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Förslagen i motionen
Magnus Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att det ska införas en ”ridpeng”
och ”rättvist anläggningsbidrag”. Motionären menar att ridande ungdomar idag inte ges
samma ekonomiska möjligheter att rida på en privat ridskola som att rida på en
kommunal ridskola. Motionären anser även att kommunen idag gynnar kommunala
ridskolor på ett otillbörligt sätt vilket i sin tur leder till att privata ridskolor missgynnas.
Det framhålls också att verksamheter gynnas av att ha kommunen som hyresvärd för
anläggning och missgynnas när aktör äger anläggningen själv eller hyr av en privat
företagare.
Remissbehandling i kultur- och fritidsnämnden
Motionen har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden. I nämndens remissvar
framgår att kultur- och fritidsnämnden arbetar med att utreda och föreslå eventuella
förändringar i nuvarande former av stöd till föreningar. Syftet är att inventera hur stödet
i nuläget fördelas utifrån såväl subventioner som kontanta stöd. Målet är att bidrag på
ett effektivare sätt ska gynna de grupper samt verksamheter som är prioriterade enligt
kultur och fritidsnämndens intentioner. Vikt kommer även ligga på att skapa bättre
förutsättningar för att fördela bidrag jämställt, både när det gäller kön men även mellan
olika typer av aktivitet och verksamhet. Motionärens frågeställningar gällande bidrag
och hyressubventioner kommer att ingå i utredningen.
Nämnden avser dock inte att behandla frågan om bidrag till näringsidkare då detta
strider mot gällande lagstiftning.
Kommunledningskontorets kompletterande bedömning
Kommunledningskontoret önskar komplettera kultur- och fritidsnämndens utredning
enligt nedan:


Kommunledningskontoret har varit kontakt med Magnus Jacobsson (KD) i
ärendet för att få vissa förtydliganden av bakgrundsbeskrivningen och förslagen
i motionen. Av dessa kontakter framkommer att det med ”ridpeng” avses ett
system där en ridintresserad ungdom får möjlighet att utöva sitt intresse vid en
ridanläggning upp till ett visst belopp som kommunen bekostar. Detta oavsett i
vilken associationsform anläggningen drivs. En jämförelse kan i vissa avseenden
således göras med skolpengssystemet.



I motionen hänvisas till att frågan om ”ridpeng” skulle ha utretts någon gång
under mandatperioden 2010-2014. Kommunledningskontoret har tagit del av det
ärende motionären vid kontakt hänvisat till (Kartläggning av befintliga
ridanläggningar KFN 2011/188). I ärendet finns dock ingen dokumentation som
tyder på att ett ridpengssystem eller något annat system för bekostande av
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ridning vid privata anläggningar skulle ha berörts. Kultur- och
fritidsförvaltningen känner inte heller till något annat sådant ärende.


För att kunna göra en initial bedömning i lagligheten av ett ridpengsystem har
kommunledningskontoret rådgjort med en av SKL:s förbundsjurister.
Bedömningen därifrån är att ett sådant system är möjligt införa på ett lagligt sätt,
dock under vissa förutsättningar. Nedan följer ett antal frågeställningar och
kriterier som måste utredas innan kommunfullmäktige skulle kunna ta ställning i
sakfrågan:
1. Kommunen bör skaffa sig en bild av behovet av ”pengsystem” inom
ridsporten. Kommunen bör också utreda om det finns andra aktiviteter som
är i behov av ett pengsystem, dvs där aktiviteten inte är bidragsberättigad
enligt nuvarande föreningsbidragsregler, t.ex. på grund av den inte är
föreningsdriven. Om sådana aktiviteter inte omfattas av systemet kan det
strida mot likabehandlingsprincipen, dvs utövare av dessa sporter behandlas
inte rättvist jämfört med aktiva som omfattas av ett pengsystem.
Att inte erbjuda systemet för alla aktiviteter som kan tänkas uppfylla
kriterierna kan också innebära ett olagligt företagsstöd eftersom då inte alla
aktörer ges samma möjlighet att ta del av kommunala medel.
2. Det bör utredas om pengsystemet ska, eller kan begränsas till aktiviteter
inom kommunens geografiska område eller ska omfatta aktörer även utanför
detta.
3. Det måste införas något slags regelverk eller system utöver nuvarande
system för bidrag till föreningar. Detta bör innefatta tydligt beskrivna villkor
som ska gälla för att ett företag eller förening ska kunna erbjuda aktivitet
mot ersättning. Sådana villkor skulle t.ex. kunna vara säkerhetsfrågor, att det
bedrivs ett visst mått av ledarledd aktivitet och att arrangören inte
diskriminerar någon som önskar nyttja aktiviteten.

I övrigt bör utredas om kommunens nuvarande mål och uppdrag för fritidspolitiken
behöver justeras med anledning av pengsystemet. Det kan även antas att ett pengsystem,
förutom ett omfattande initialt utredningsarbete, även kräver en löpande administrativ
insats.
Kommunledningskontorets uppfattning är att kommunfullmäktige inte kan ta ställning i
sakfrågan utan en fördjupad utredning. Om en sådan ska göras bör ett uppdrag lämnas
till ansvarig nämnd.
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Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Magnus Jacobsson (KD)
Kultur- och fritidsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00676

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2018-12-13

§ 174

Dnr KFN 2018/00162

Remiss: Motion från Magnus Jakobsson (KD), inför en ridpeng
samt ett rättvist anläggningsbidrag
Sammanfattning
Remiss avseende motion har inkommit till Kultur och fritidsnämnden gällande
införande av så kallad ridpeng samt rättvist anläggningsbidrag. Motionären menar att
ridande ungdomar idag inte ges samma ekonomiska möjligheter att rida på en privat
ridskola som att rida på en kommunal ridskola. Motionären anser även att kommunen
idag gynnar kommunala ridskolor på ett otillbörligt sätt vilket i sin tur leder till att
privata ridskolor missgynnas. I motionen framgår även att verksamheter gynnas av att
ha kommunen som hyresvärd för anläggning och missgynnas när aktör äger
anläggningen själv eller hyr av en privat företagare. Detta då det i hög utsträckning
utgår subventioner för organisationer som har kommunen som hyresvärd.
Förvaltningens tolkning av motionen utifrån motionärens beskrivning är att ärendet rör
relationen mellan privata företag och ideella föreningar, och hur kommunen stöttar
dessa ekonomiskt. Med hänvisning till Kommunallagen kap. 2 § 8 saknas lagligt stöd att
ge bidrag till enskilda privata företag utan synnerliga skäl.
Förvaltningen skall, enligt Kultur och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2018-2020
verka för ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter genom stöd till föreningslivet.
Ett utbud vilket motsvarar invånarnas önskemål och behov, som bygger på människors
engagemang och vilja att ta gemensamt ansvar samt utvecklas i takt med tidens trender
och nya inriktningar. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga,
ideella föreningar att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet utgår även från
demokratiska värderingar, normer och ideal. Detta innebär att verksamheten skall vara
tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Stödet
bygger även på en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och alla
människors rätt och möjlighet att medverka i och påverka verksamheten.
För att möjliggöra föreningslivets aktiviteter krävs lokaler att bedriva verksamhet i, att
träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet sätter barn och ungas
aktiviteter främst, prioriterade åldersgruppen är 7-20 år med vuxna som goda
ledarförebilder.
Förvaltningen anser att motionärens yrkan sammanfaller väl med pågående arbete kring
den översyn av föreningsbidraget som nyligen genomförts. Översynen syftar till att
inventera hur stödet i nuläget fördelas utifrån såväl subventioner som kontanta stöd.
Målet med det pågående arbetet är att bidrag på ett effektivare sätt skall gynna de
grupper samt verksamheter som är prioriterade enligt Kultur och fritidsnämndens
intentioner. Vikt kommer även ligga på att skapa bättre förutsättningar för att fördela
bidrag jämställt, både när det gäller kön men även mellan olika typer av aktivitet och
verksamhet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2018-12-13

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06, KFN 2018/00162
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2018-10-10 § 255
Motion från Magnus Jakobsson (KD), inför en ridpeng samt ett rättvist
anläggningsbidrag 2018-09-21
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2018-06-12 § 83
Beslut
Kultur och fritidsnämnden besvarar remissen enligt följande:
Kultur och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå
eventuella förändringar i nuvarande former av stöd till föreningar. Arbetet som pågår
kommer inkludera motionärens frågeställningar gällande bidrag och hyressubventioner.
Kultur och fritidsnämnden kommer dock inte behandla frågan om bidrag till
näringsidkare då detta strider mot gällande lagstiftning.
Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2018-12-17
Annelie Högberg, Josef Sannholm
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-17 intygar
Josefin Florell
Expedierat 2018-12-18
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kultur och fritid

2018-11-21

Dnr KFN 2018/00162

Handläggare

Utvecklare Kristina Mars
Telefon 0522-69 64 06
kristina.mars@uddevalla.se

Remiss: Motion från Magnus Jakobsson (KD), inför en ridpeng
samt ett rättvist anläggningsbidrag
Sammanfattning

Remiss avseende motion har inkommit till Kultur och fritidsnämnden gällande
införande av så kallad ridpeng samt rättvist anläggningsbidrag. Motionären menar att
ridande ungdomar idag inte ges samma ekonomiska möjligheter att rida på en privat
ridskola som att rida på en kommunal ridskola. Motionären anser även att kommunen
idag gynnar kommunala ridskolor på ett otillbörligt sätt vilket i sin tur leder till att
privata ridskolor missgynnas. I motionen framgår även att verksamheter gynnas av att
ha kommunen som hyresvärd för anläggning och missgynnas när aktör äger
anläggningen själv eller hyr av en privat företagare. Detta då det i hög utsträckning
utgår subventioner för organisationer som har kommunen som hyresvärd.
Förvaltningens tolkning av motionen utifrån motionärens beskrivning är att ärendet rör
relationen mellan privata företag och ideella föreningar, och hur kommunen stöttar
dessa ekonomiskt. Med hänvisning till Kommunallagen kap. 2 § 8 saknas lagligt stöd att
ge bidrag till enskilda privata företag utan synnerliga skäl.
Förvaltningen skall, enligt Kultur och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2018-2020
verka för ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter genom stöd till föreningslivet.
Ett utbud vilket motsvarar invånarnas önskemål och behov, som bygger på människors
engagemang och vilja att ta gemensamt ansvar samt utvecklas i takt med tidens trender
och nya inriktningar. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga,
ideella föreningar att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet utgår även från
demokratiska värderingar, normer och ideal. Detta innebär att verksamheten skall vara
tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Stödet
bygger även på en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och alla
människors rätt och möjlighet att medverka i och påverka verksamheten.
För att möjliggöra föreningslivets aktiviteter krävs lokaler att bedriva verksamhet i, att
träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet sätter barn och ungas
aktiviteter främst, prioriterade åldersgruppen är 7-20 år med vuxna som goda
ledarförebilder.
Förvaltningen anser att motionärens yrkan sammanfaller väl med pågående arbete kring
den översyn av föreningsbidraget som nyligen genomförts. Översynen syftar till att
inventera hur stödet i nuläget fördelas utifrån såväl subventioner som kontanta stöd.
Målet med det pågående arbetet är att bidrag på ett effektivare sätt skall gynna de
grupper samt verksamheter som är prioriterade enligt Kultur och fritidsnämndens

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kultur och fritid

2018-11-21

intentioner. Vikt kommer även ligga på att skapa bättre förutsättningar för att fördela
bidrag jämställt, både när det gäller kön men även mellan olika typer av aktivitet och
verksamhet.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06, KFN 2018/00162
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2018-10-10 § 255
Motion från Magnus Jakobsson (KD), inför en ridpeng samt ett rättvist
anläggningsbidrag 2018-09-21
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2018-06-12 § 83
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden besvarar remissen enligt följande:
Kultur och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå
eventuella förändringar i nuvarande former av stöd till föreningar. Arbetet som pågår
kommer inkludera motionärens frågeställningar gällande bidrag och hyressubventioner.
Kultur och fritidsnämnden kommer dock inte behandla frågan om bidrag till
näringsidkare då detta strider mot gällande lagstiftning.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera till
Kommunfullmäktige
Motionären

Kristina Mars
Utvecklare

Dnr KFN 2018/00162

Protokolldsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-10-10

§ 255

Dnr KS 2018/00676

Motion från Magnus Jakobsson (KD), inför en ridpeng samt ett
rättvist anläggningsbidrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-10-15
Evy Gahnström, Ralph Steen
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-10-16 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2018-10-17
Kultur och fritidsnämnden
Magnus Jacobsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uddevalla
2018-09-21
Motion

Inför en Ridpeng samt ett rättvist anläggningsbidrag

Under mandatperioden 2010-14 genomfördes en utredning avseende Ridpeng. Denna utredning
visade att det var fullt möjligt att införa en Ridpeng samt att det hade ökat rättvisan för de barn och
ungdomar som rider hos en kommunal eller fristående ridskola.
Tyvärr klarade vi inte av att få igenom detta beslut trots att vi själva var med i regering under denna
period utan Uddevalla kommun har fortsatt att gynna vissa ridskoleelever samt missgynnat andra
detta trots att lagstiftningen är tydlig med att kommuninvånare skall behandlas på ett likvärdigt sätt.
Efter det att Ridpengen utreddes och inte genomfördes, har kommunen byggt ett nytt kommunalt
ridhus vid Nöthult. Här genomfördes stora investeringar baserade på ett avtal som var extremt
fördelaktigt för den klubb som hyr av kommunen för att bedriva verksamheten. Trots detta har man
inte lyckats med att bygga upp en väl fungerande verksamhet.
Kommunen har således valt att missgynna de fristående ridskolor som fungerar samtidigt som man
har valt att gynna en konkurerande verksamhet på ett otillbörligt sätt. (Vi ser samma mönster inom
andra områden) Den nuvarande grundprincipen i Uddevalla tycks vara att om man hyr av kommunen
då får man en hög subvention, men om man hyr av en enskild eller äger anläggning själv då får man
ett extremt svagt kommunalt stöd. Att detta leder till orättvisor och frustration borde de flesta inse.
För att skapa rättvisa och ge alla de ungdomar som rider samma stöd anser vi att kommunfullmäktige
skall ålägga kulturoch fritidsnämnden att införa en Ridpeng samt ett anläggningsstöd som är lika för
alla oavsett om man rider på en kommunal eller fristående anläggning.
Vi yrkar på att:
Det skall införas en Ridpeng samt ett anläggningsstöd som ger alla ridande ungdomar samma goda
förutsättningar
Magnus Jacobsson, KD

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 103

Dnr KS 2019/00187

Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk
8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik
under vinter-och sommarloven
Sammanfattning
Anna-Lena Heydar (S) föreslår att 1,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens budgetram
avsätts för att under vinter- och sommarlovet 2019 erbjuda elever i grundskolans åk 8
och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 Västtrafiks Regionen runt kort.
Bakgrunden till förslaget om kostnadsfria resor för skolungdomar är att kommunen
under läsåret 2017/2018 erbjöd elever, folkbokförda i Uddevalla kommun, i årskurs 8-9
resp. 1-2 i gymnasiet ett s.k. fritidskort (med Regionen-Runt giltighet) vilket berättigade
till fria resor under jul- och sommarlov. Samma läsår, i april 2018, efter kommunens
införande av fritidskort beslutade regeringen om stöd till landets kollektivtrafikmyndigheter för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Västra
Götalandsregionen erbjöd därför ett sommarlovskort som riktar sig till alla ungdomar i
länets kommuner (utan folkbokföringskrav) som respektive vårtermin lämnar antingen
årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan. Regeringens satsning
skulle gälla under tre år, 2018–2020.
Det kommunala erbjudandet administrerades av kontaktcenter (åk 8-9, 1-2) medan det
statliga erbjudandet för de tillkommande årskurserna 6-7 administrerades av barn och
utbildning. Villkoren och de administrativa rutinerna för korten var olika varför
kommunen i oktober 2018 tog ett beslut att inte budgetera medel för fritids/sommarlovskort i den kommunala budgeten för 2019 och framåt, då de statligt
erbjudna sommarlovskorten skulle tillgodose detta behov. I den av riksdagen fastställda
budgeten för 2019 fanns dock inte sommarlovskorten med varför det inför sommaren
2019 inte finns något erbjudande om sommarlovskort varken från staten eller från
kommunen. Kommunen har inte kunnat planera/förutse denna situation och saknar
därför budget för fritids-/sommarlovskort detta läsår.
Tiden för beställning av fritidskort till sommaren 2019 löper ut den 15:e maj 2019. En
organisation för att administrera korten måste utses och regler för vem som är berättigad
till kort och eventuella ansökningsrutiner mm. fastställas. Kommunledningskontoret
bedömer därför att den praktiska möjligheten för ett införande av fritids/sommarlovskort 2019 inte längre är möjlig. Tiden är för kort och ekonomiska resurser
saknas. Kontoret rekommenderar därför att ett ev. återinförande av fritidskort för
skolungdomar i utvalda årskurser genomförs fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och
Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 103
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Motion från Anna-Lena Heydar (S) 2019-03-12.
Yrkanden
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V) och
Martin Pettersson (SD): bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i
handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen från Anna-Lena Heydar (S) om att erbjuda grundskolans åk 8 och 9,
samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik under vinter-och sommarloven
2019.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-04

Handläggare

Strateg Sven Andersson
Telefon 0522-69 61 31
sven.andersson@uddevalla.se

Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk
8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik
under vinter-och sommarloven
Sammanfattning

Anna-Lena Heydar (S) föreslår att 1,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens budgetram
avsätts för att under vinter- och sommarlovet 2019 erbjuda elever i grundskolans åk 8
och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 Västtrafiks Regionen runt kort.
Bakgrunden till förslaget om kostnadsfria resor för skolungdomar är att kommunen
under läsåret 2017/2018 erbjöd elever, folkbokförda i Uddevalla kommun, i årskurs 8-9
resp. 1-2 i gymnasiet ett s.k. fritidskort (med Regionen-Runt giltighet) vilket berättigade
till fria resor under jul- och sommarlov. Samma läsår, i april 2018, efter kommunens
införande av fritidskort – beslutade regeringen om stöd till landets kollektivtrafikmyndigheter för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Västra
Götalandsregionen erbjöd därför ett sommarlovskort som riktar sig till alla ungdomar i
länets kommuner (utan folkbokföringskrav) som respektive vårtermin lämnar antingen
årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan. Regeringens satsning
skulle gälla under tre år, 2018–2020.
Det kommunala erbjudandet administrerades av kontaktcenter (åk 8-9, 1-2) medan det
statliga erbjudandet för de tillkommande årskurserna 6-7 administrerades av barn och
utbildning. Villkoren och de administrativa rutinerna för korten var olika varför
kommunen i oktober 2018 tog ett beslut att inte budgetera medel för fritids/sommarlovskort i den kommunala budgeten för 2019 och framåt, då de statligt
erbjudna sommarlovskorten skulle tillgodose detta behov. I den av riksdagen fastställda
budgeten för 2019 fanns dock inte sommarlovskorten med varför det inför sommaren
2019 inte finns något erbjudande om sommarlovskort varken från staten eller från
kommunen. Kommunen har inte kunnat planera/förutse denna situation och saknar
därför budget för fritids-/sommarlovskort detta läsår.
Tiden för beställning av fritidskort till sommaren 2019 löper ut den 15:e maj 2019. En
organisation för att administrera korten måste utses och regler för vem som är berättigad
till kort och eventuella ansökningsrutiner mm. fastställas. Kommunledningskontoret
bedömer därför att den praktiska möjligheten för ett införande av fritids/sommarlovskort 2019 inte längre är möjlig. Tiden är för kort och ekonomiska resurser
saknas. Kontoret rekommenderar därför att ett ev. återinförande av fritidskort för
skolungdomar i utvalda årskurser genomförs fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Dnr KS

2019/00187

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-04

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Motion från Anna-Lena Heydar (S) 2019-03-12.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen från Anna-Lena Heydar (S) om att erbjuda grundskolans åk 8 och 9,
samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik under vinter-och sommarloven
2019.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Anna-Lena Heydar (S)
Kontaktcenter
Barn och utbildning

Sven Andersson
Strateg samhällsplanering

Dnr KS 2019/00187

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-03-13

§ 69

Dnr KS 2019/00187

Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk
8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik
under vinter-och sommarloven

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-03-18
Elving Andersson, Roger Ekeroos, Annelie Högberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-18 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-03-19
Anna-Lena Heydar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socia ldemok raternä
FRÅIV!
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Motion om att kommunen erbjuder elever i grundskolans åk 8 och
9, samt gymnasieskolans åk L och 2, gtatis kollektivtrafik under
vinter- och sommadoven.
I den Rödgröna budgeten för

för att erbjuda elever
i grundskolans åk 8 och 9, samt gymnasieskolans åk 1 och 2, Regionen
runt kort för Västtrafik under vinter- och sommadoven.
Under hösten 201,7, fattade den Rödgröna Regeringen beslut om att ge
statligt stöd för att finansiera gratis kollektivtraftk för elever frän åk 6 och
uppåt, under skolloven.
Detta initiativ harvarrtmycket uppskattat av föraldrar och ungdomar. Det
har möjliggjort deltagande i aktiviteter under loven, även för ungdomar
som hm föråldar som arbetar ellet inte har räd att själva köpa
kollektivtrafikkort till sina barn.
Riksdagen antog en Moderatf Krtstdemokratisk budget efter valet och den
stadiga finansieringen försvann därmed.
Ärrett i den kommunala budgeten för 2019 har finansieringen tagits bort.
Vi Socialdemokrater hade ju nknatmed en fortsatt statlig finansiering om
vi hade vunnit valet. Nu blev det inte så och dårför vill vi
201,8 fanns finansiering

- att 1',5 miljoner av I{ommunstyrelsen budgettam avsätts för att under
vinter- och sommarlovet 2019 erbjuda för elever i grundskolans åk B och
9, samt gynnasieskolans åk 1 och 2,Yästtrafiks Regionen runt-kort.

Anna-Lena Heydar
Socialdem okraterna
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 104

Dnr KS 2018/00855

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
Sammanfattning
Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna
bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att
verksamheten skulle tvingas avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle
bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge
nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta
med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig
kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara
intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.
I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och
kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av
stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen
hanterar.
De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och
fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla
sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt
eventuellt ekonomiskt stöd.
Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av
de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av
verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om
mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör
även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog
ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan
nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon
gång under hösten 2019.
Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159.
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06.
Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

Forts. § 104
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till
kommunfullmäktige hösten 2019.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-04

Handläggare

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

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
Sammanfattning

Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna
bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att
verksamheten skulle tvingas avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle
bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge
nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta
med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig
kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara
intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.
I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och
kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av
stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen
hanterar.
De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och
fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla
sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt
eventuellt ekonomiskt stöd.
Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av
de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av
verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om
mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör
även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog
ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan
nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon
gång under hösten 2019.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159.

Dnr KS

2018/00855

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-04

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06.
Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till
kommunfullmäktige hösten 2019.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kultur- och fritidsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00855
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Dnr KFN 201 8/001 05

Ansökan från Bohusläns Försvarsmuseum om ekonomiskt
stöd
Sommqnfotlning
Bohusläns ftirsvarsmuseum har ansökt om ekonomiskt st<id ftir att kunna bedriva sin
verksamhet vidare. Verksamheten har ett årligt underskott pä200 000 kronor per år och
de aviserar att verksamheten awecklas sommaren 2019 om inget ekonomiskt stöd
erhålls.

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat pä årliga avtal mellan museet och
kommunen. Bohusläns museum iir inte inkluderat i ftirslag till beslut.
Museerna, i egenskap av stiftelser, ligger utanftir reglema för ftireningsbidrag som
kultur och fritidsftirvaltningen hanterar.
De andra två lokala museema är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och
fritidsförvaltningen ser ett behov av atI utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla
sig till det historiska värdet dessa verksamheter har samt eventuellt ekonomiskt stöd.
Förvaltningen anser att de lokala museerna har ett stort värde och en funktion att fylla i
vår kommun, som kunskapskälla och ftir bevarandet av vår kulturhistoria.
Specialmuseer som ftirdjupar sig inom ett särskilt intresseområde har dessutom
potential att attrahera långväga besökare.

Kultur och fritid anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av de lokala
museema. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av verksamheterna är av
principiell karaktär och utredningen bör inkluderafrägan om mervärden i form av ett
ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör även angå fler
förvaltningar, varför dessa kan involveras.
Försvarsmuseet anger i sin ansökan att de kan hålla verksamheten igang fram till
sommaren 2019, varftir forvaltningen skyndsamt önskar få utredningsuppdrag for
forslag på fortsatt hantering av eventuellt ekonomiskt stöd och samarbete med de lokala
museema, med återrapportering i juni 2019.

Beslulsunderlog
Kultur och fritids tiänsteskrivelse 20 1 8- 1 1 -06
Ansökan från Bohusläns frirsvarsmuseum om ekonomiskt stOd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kullur och frilidsnömnden

ffi:
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Förvollningens förslog till beslut
Kultur och fritidsnämnden ftireslår kommunfullmäktige att skyndsamt ge Kultur och
fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska åtenapporteras till kommunfullmäktige

ijuni

2019.

Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunstyrelsen att bevilja ett tillftilligt stöd till
Försvarsmuseet på 100 000 kronor ftjr att garantera dess verksamhet under 2019.

Förslog till beslut på mötel
Monica Bang Lindberg (L) Niklas Moe (M), Karin Johansson (KD) och Ewa Tillander
(C) föreslår att ersätta ftirvaltningens andra beslutssats med ftljande:
Kultur och fritidsnämnden föreslar Kommunstyrelsen att bevilja ett tillfiilligt stöd
Försvarsmuseet mot att kommunen ges insyn i stiftelsens ekonomi.

till

Beslulsgöng
Ordförande frågar nämnden om den kan ställa sig bakom ftlrslaget
andrabeslutssatsen, och finner att nämnden godkänner detta.

till ändring

av den

Beslul
Kultur och fritidsnämnden ftireslår kommunfullmäktige att skyndsamt ge Kultur och
fritidsforvaltningen i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Utredning, med ftirslag, ska återrapporteras

ijuni

till kommunfullmäktige

2019.

Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunstyrelsen att bevilja ett tillftilligt stöd
Försvarsmuseet mot att kommunen ges insyn i stiftelsens ekonomi.

till

Ajournering
Under överläggning av ärendet ajournerade sig nämnden klockan 12:55 till13:08 samt
13:09 till 13:11
Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2018-11-26
Monica Bang Lindberg, Niklas Moe
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-l l-27 intygar
Josefin Florell

Expedierat 2018-ll-27
Kommunstyrelsen
Bohusläns fcirsvarsmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hondlöggore
Kommunantikvarie Carl Casimir
Tefefon 0522-69 65 40
Carl. casimir@uddevalla. se
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Ansökon frå n Bohuslöns Försvorsmuseum om ekonomiskl slöd
Sommqnfotlning
Bohusläns försvarsmuseum har ansökt om ekonomiskt st<id för att kunna bedriva sin
verksamhet vidare. Verksamheten har ett årligt underskott pä200 000 kronor per år och
de aviserar att verksamheten awecklas sommaren 2019 om inget ekonomiskt stöd
erhålls.

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga altal mellan museet och
kommunen. Bohusliins museum är inte inkluderat i förslag till beslut.
Museerna, i egenskap av stiftelser, ligger utanftjr reglema ftjr foreningsbidrag som
kultur och fritidsftjrvaltningen hanterar.
De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och
fritidsftirvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla
sig till det historiska värdet dessa verksamheter har samt eventuellt ekonomiskt stod.
Förvaltningen anser att de lokala museema har ett stort värde och en funktion att fylla
vår kommun, som kunskapskälla och flor bevarandet av vår kulturhistoria.
Specialmuseer som ftirdjupar sig inom ett särskilt intresseområde har dessutom
potential alt attrahera långväga besökare.

i

Kultur och fritid anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av de lokala
museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av verksamheterna är av
principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om mervärden i form av ett
ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör även angå fler
ftirvaltningar, varftir dessa kan involveras.
Försvarsmuseet anger i sin ansökan att de kan hålla verksamheten igång fram till
sommaren 2019, varför ftirvaltningen skyndsamt önskar fa utredningsuppdrag ftir
ft)rslag på fortsatt hantering av eventuellt ekonomiskt st<id och samarbete med de lokala
museerna, med återrapportering i juni 2019.

Beslulsunderlog
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-I I-06
Ansökan från Bohusläns ftirsvarsmuseum om ekonomiskt

st<id

KFN 2018/00105
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Dnr KFN 2018/00105

Förslog till beslut
Kultur och fritidsnämnden foreslår kommunfullmäktige att skyndsamt ge Kultur och
fritidsftirvaltningen i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Utredning, med forslag, ska åtenapporteras till kommunfullmåiktige

ijuni

2019.

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett tillftilligt stöd till
Försvarsmuseet på 100 000 kronor för att garantera dess verksamhet under 2019.

Ärendebeskrivning

Till kommunledningskontoret har inkommit en begäran om stöd från Försvarsmuseet,
ett av.kommunens tre museer. Frågan skickades sedan vidare till Kultur och
fritidsforvaltningen.
Försvarsmuseet drivs av stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum sedan det invigdes något
år efter nedläggningen av regementet I 17. Planen var då, vilket motiverade
stiftelseformen, att forsvarsmakten skulle samutnyttja lokalerna och därmed stå ftir en
del av kostnadernaför att driva museet. Så blev inte fallet utan istället mottog man en
frikostig donation som fram till idag, tillsammans med den egna bokutgivningen, sörjt
för verksamhetens kostnader.
Verksamheten kan pågå i nuvarande form fram till sommaren2}l9. Underskottet är ca
200 000 kronor per år och uppbådas inte mer stöd än idag så måste verksamheten läggas
ner sommaren2019. Skulle man nå 100 000 kronor i resursförstärkning kan en del av
verksamheten bestå, men inte med öppet tre dagar i veckan som nu, utan troligen bara
öppet ftir grupper som beställt sitt bescik.

Vidare säger man att man inte vill ses bara som ett regementsmuseum utan strävar mot
att belysa gränslandet Bohusläns ftirsvarshistoria, som historiskt utsatts ftir krig och
utrensningar, samt att man ofta har skolbesök.
Vad ska vi med museer till? På vilket säft behöver våra samhällen museer?
Riksftirbundet Sveriges museer säger: Museerna har en unik position att med hjälp av
utställningar, samlingar och kunskapsutbyggnad skapa berättelser om det som förflutit
och reflektera över det samhälle vi ser idag. Samlingarna är källmaterial för historia som
behöver beforskas och utvecklasl.
På en frägafrän ett medieforetag svarade människor att ett museum behövs ftir att
skydda kulturen som finns på orten, man behöver se hur det var ftirr i tiden. Det ger
rSveriges museer
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kunskap, såväl när det gäller det vetenskapliga skrivandet som det
populärvetenskapliga. Självklart vill vi ju att vårt eget geografiska område ska beforskas
och generellt medflor bevarandefrågor oftast hög hållbarhet då det handlar om att
använda det vi har.

Enligt myndigheten ft)r kulturanalys hade Sverige 2014 | 590 museer (varav I 199 hade
mindre än en årsarbetskraft). Samtliga dessa museer hade 5 701 årsarbetskrafter, 5,14
miljarder i intäkter (varav 63 % äx bidrag eller anslag) och 5,25 miljarder i kostnader
(varav hälften var personalkostnader). Museerna hade 25 miljoner museibesök,23 oÄ av
besökarna var barn och unga upp till 18 år och ytterligare 3 miljoner deltog i publika
aktiviteter utanför museerna. 40 %o av museerna hade fri entrd för vuxna, 60 Yohade fri
entrö ftjr barn och unga upp till 18 är. | 619 utställningar visades, 30 %o av samlingarna
har digitaliserats2
Många talar om museet som en demokratisk plattform. En arena för samtal och diir
innehållet formas av användare och museum i en dynamisk process. Är det framtidens
museum? Hur och genom vad kan våra museer utvecklas?

"Mer än hälften av den vuxna befolkningen går på museum minst en gång om året.
Museerna verkar mitt ibland oss, starkt ftirankrade och med stor trovärdighet. Museerna
kopplar ihop då med nu och skapar sammanhang som berör människor. De svenska
museerna, med sin kunskap och sina unika berättelser kring kulturhistoria, konst och
vetenskap, är mångfasetterade"3.

Lokala museer
Specialmuseer, som bygger verksamhet utifrån ett särskilt intresseområde och eller en
specifik plats, ger viktig fördjupning kring ämnen som är lokalt ftjrankrade och
forstärker känslan av tillhörighet till en plats och kan till och med ge stolthet för den
egna historian. Våra två specialmuseer, Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet, ingår
också i större rikssammanhang där andra organisationsformer bevakar det nationella
intresset inom ämnet. Viktiga parter i detta fallet är Statens ftirsvarshistoriska museer4
och Stiftelsen Sveriges Sjömanshuss, men också t ex Arbsam -arbetslivsmuseemas
samarbetsråd6.

Lokala museer berättar om det nära, det specifika, som kanske framftir allt angår en
lokalbefolkning. Det ftirdjupade arbetet kan också ha intressenter på stora avstånd, men
ändå bedrivas av något siirskilt skäl just på en specifik plats. Sjömanshusmuseet i
Uddevalla är idag Sveriges enda bevarade sjömanshus, en gång fanns det sådana
inrättningar i alla hamnstäder. Detta och att Uddevalla haft ett regemente och att
2

Myndigheten fiir kulturanalys
Känn dig som hemma med framtidens museer. Sveriges museer 2016
a
https://www. sftrm. se/
5
http://www. sj omanshus. se/
3

6https ://www. arbetetsmuseum. se/arbetslivsmuseer/
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Bohuslän har en mycket speciell historia av krig och ett antal nationsbyen är angelägna
frågor attberätta om. Specialmuseer, som bygger verksamhet utifrån ett särskilt
intresseområde, ger viktig fördjupning kring åimnen som iir lokalt förankrade.
Varftir vi ska ha just det ena eller det andramuseet kommer alltid att diskuteras. Men
frågan måste ses i större sammanhang och definitivt inte stanna i ett personligt intresse.
Ibland kan sammanslagningar av olika museer skapa samordningsvinster, men när det
gäller Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet är man i sin verksamhet bunden till sina
lokaler. Däremot skulle man eventuellt kunna öppna sina lokaler även ftir andra, vilket
skulle kunna inbringa viss inkomst.

Utifrån tanken att alla samhällen har sin egen viktiga historia kan man enkelt säga att ett
samhälle utan museum är ett fattigt samhälle, som inte har råd med sin historia. Till det
kan direkt tilläggas att allamuseer behöver någon form av ekonomiskt stöd, det är inte
en lönsam bransch om man ser det kortsiktigt ekonomiskt.
Ett exempel på hur ett mycket lokalt museum blivit berömt och erkänt t o m långt
utanfor nationens gräns, lyftes i den svenska Museiutredningen 2015. Där berättas om
det lilla museet Museu da Marö som byggts av och om människoma själva i en favela i
Rio de Janeiro, och som nu till och med fätt statligt stöd ftjr att de uträttar något viktigt
när de berättar om sig själva, såväl för närboende som ftjr turisterT.

Ekonomiskt stöd till Uddevallas museer idag
I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer som genom undantag från Uddevalla
kommuns riktlinjer ffitt ekonomiskt stöd8. Nuvarande riktlinjer för bidrag gäller
ftireningar och bygger på full insyn i verksamheterna. Stiftelser har, till skillnad mot
ftireningar, ett förbehåll om att det inte gär att kräva full insyn i en stiftelse.
Det dominerade museet, Bohusliins museum, är ett museum med bred allmänhistorisk
inriktning och får årligen ett ansenligt bidrag då den regionala verksamheten utgår just
från vår kommun och också tillftir vår kommun mycket. Bohusläns museum iir även en
viktig besöksanledning till staden. Ofta är det landets mest besökta länsmuseum med
runt 300 000 besökare. Dessutom har man en ovanligt hög självfinansieringsgrad, ca 40
oÄ, vilket är exceptionellt i Sverige. Minskningen av bidrag som gällt för Bohusläns
museum de senaste 10 åren från samtliga bidragsgivare, har dock begränsat
verksamheten till idag nära en halvering av personalstyrkan.
Detta innebär att det är svårt atttaftän den som får mest till ftirmån ftir de övriga två
museerna, Sjömanshusmuseet och Försvarsmuseet. Dessa är specialmuseer byggda
7Ny museipolitik, SOU 2015:89, Betänkande av Museiutredningen 2014115: Museu
da Marö receives
government protection in Rio", The Rio Times, 14 december 2014

Senligt

"Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och ftirutsättningar ftir fdreningsbidrag, som beslutas

av kultur och fritidsnämnden"2007-08-22-5120, beviljas inte bidrag
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kring en specifik lokal tradition som funnits här. De har hittills fått vardera ett lågt årligt
kommunalt bidrag på 15 000 kronor. Jämför man det sammanlagda kommunala
bidraget till museer i Uddevalla, är summan inte siirskilt hög relatir,t andra kommuner
med museer

i landet.

Kommunalt ekonomiskt stöd - en utredning
För att motivera att skattemedel används till stöd för våra stiftelseägda museer måste vi
fråga -Vad är verksamheten bra för? Och dessutom ha ett bra svar på frågan. Samtidigt
måste vi fråga ftjr vilka fler än uddevallabor är verksamheten viktig? Finns det andra
som kan och bör dela en finansiering? Vilka försök har hittills gjorts ftir att uttömma
sådana möjligheter? Finns det någon riksorganisation bakom? Även attdrakommunala
ftirvaltningar kan vara intresserade. Det turistiska våirdet, t ex värdet i att vi har något att
visa som inte andra har och som lockar besökare, rir idag inte ett ansvar endast ftjr
Kultur och fritidsförvaltningen.
Ett svar på frågan om utökat årligt stöd är att kommunens ekonomi är ansträngd de
närmsta åren, men att kommunen behöver och viirderar de museer vi har. Ska stödet
ökas krävs därftjr en genomarbetad studie över vilka värden vi ska slå vakt om, samt en
inventering av vilka fler intressenter som kan ge stöd. En sådan undersökning bör göras
i samverkan med flera parter men förstås utifrån den sökandes behov och bör därftjr
starta med att sökanden redovisar vad som redan försökts.
Om frågan endast skulle avgöras i Kultur och fritidsnåimnden, ska direkt sägas att en
ftirändring av regler gällande vilka som kan söka och ffi kommunala medel krävs vad
gäller stiftelser. Dåirmed skulle frågan behöva ingå i förvaltningens totala översyn av
former för bidrag vilken tar ca ett är att formulera, samt att Försvarsmuseet sannolikt
kommer att tvingas att upphöra under den tiden.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Expediera

till

Kommunfullmäktige
Bohusläns ftirsvarsmuseum

Carl Casimir
Kommunantikvarie
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Förslag till nytt vägnamn, Sjöskogenvägen
Sammanfattning
Sjöskogens Villaförening har på ett årsmöte beslutat att vägen i deras område borde få
namnet Sjöskogenvägen, vilket samtidigt innebär att villafastigheternas adresser ändras
från byadresser till vägadresser. Som exempel kan nämnas att en fastighet i området
som i dag har adressen Västerby Sjöskogen (nr) xxx skulle få adressen Sjöskogenvägen
(nr) y. En orsak till att förändringen önskas är att områdets adresser ofta förväxlas med
andra fastigheter i Västerby. I närområdet finns redan flera områden med vägadresser.
Områdets namn Sjöskogen är etablerat för många år sedan.
Namnberedningen anser att idén med vägnamn och vägadresser är bra och ser inte något
stort problem med att stavningen ”Sjöskogenvägen” avviker från standardsvenskans
stavning ”Sjöskogsvägen”.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 138.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Önskemål från Sjöskogens Villaförenings styrelse 2018-10-25.
Karta.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa vägnamnet Sjöskogenvägen.
Jäv
Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-08

Handläggare

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

Förslag till nytt vägnamn, Sjöskogenvägen
Sammanfattning

Sjöskogens Villaförening har på ett årsmöte beslutat att vägen i deras område borde få
namnet Sjöskogenvägen, vilket samtidigt innebär att villafastigheternas adresser ändras
från byadresser till vägadresser. Som exempel kan nämnas att en fastighet i området
som i dag har adressen Västerby Sjöskogen (nr) xxx skulle få adressen Sjöskogenvägen
(nr) y. En orsak till att förändringen önskas är att områdets adresser ofta förväxlas med
andra fastigheter i Västerby. I närområdet finns redan flera områden med vägadresser.
Områdets namn Sjöskogen är etablerat för många år sedan.
Namnberedningen anser att idén med vägnamn och vägadresser är bra och ser inte något
stort problem med att stavningen ”Sjöskogenvägen” avviker från standardsvenskans
stavning ”Sjöskogsvägen”.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 138.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Önskemål från Sjöskogens Villaförenings styrelse 2018-10-25.
Karta.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa vägnamnet Sjöskogenvägen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00311

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-20

§ 138

Dnr SBN 2019/00188

Nytt vägnamn, Sjöskogen
Sammanfattning
Sjöskogens Villaförening har på ett årsmöte beslutat att vägen i deras område borde få
namnet Sjöskogenvägen, vilket samtidigt innebär att villafastigheternas adresser ändras
från byadresser till vägadresser. Som exempel kan nämnas att en fastighet i området
som i dag har adressen Västerby Sjöskogen (nr) xxx skulle få adressen Sjöskogenvägen
(nr) y. En orsak till att förändringen önskas är att områdets adresser ofta förväxlas med
andra fastigheter i Västerby. I närområdet finns redan flera områden med vägadresser.
Områdets namn Sjöskogen är etablerat för många år sedan.
Namnberedningen anser att idén med vägnamn och vägadresser är bra och ser inte något
stort problem med att stavningen ”Sjöskogenvägen” avviker från standardsvenskans
stavning ”Sjöskogsvägen”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Önskemål från Sjöskogens Villaförenings styrelse 2018-10-25
Karta
Jäv
Ordförande Mikael Staxäng (M) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar eller beslut.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Sjöskogenvägen

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-03-26
Mikael Staxäng
Susanne Börjesson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-26 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-04-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Namnberedningen

2019-03-04

Dnr 2019/00188

Handläggare

Karin Ahlström
Telefon 0522 – 69 73 41
Karin.ahlstrom@uddevalla.se

Sjöskogen: Nytt vägnamn
Sammanfattning

Sjöskogens Villaförening har på ett årsmöte beslutat att vägen i deras område borde få
namnet Sjöskogenvägen, vilket samtidigt innebär att villafastigheternas adresser ändras
från byadresser till vägadresser. Som exempel kan nämnas att en fastighet i området
som i dag har adressen Västerby Sjöskogen (nr) xxx skulle få adressen Sjöskogenvägen
(nr) y. En orsak till att förändringen önskas är att områdets adresser ofta förväxlas med
andra fastigheter i Västerby. I närområdet finns redan flera områden med vägadresser.
Områdets namn Sjöskogen är etablerat för många år sedan.
Namnberedningen anser att idén med vägnamn och vägadresser är bra och ser inte något
stort problem med att stavningen ”Sjöskogenvägen” avviker från standardsvenskans
stavning ”Sjöskogsvägen”.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Önskemål från Sjöskogens Villaförenings styrelse 2018-10-25
Karta
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Sjöskogenvägen

Karin Ahlström
För namnberedningen
Expediera till KS och KF

Carina Johansson
Förvaltningschef

N 6465390

N 6464463

1:5 000

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet

2019-03-04

Uddevalla kommun
Lantmäteriavdelningen Attention Karin Ahlström
per mail

karin.ahlstrom@uddevalla.se
Västerby, Sjöskogen 2018-10-25

Undertecknad har fått uppdrag från Sjöskogens Villaförenings styrelse att
kontakta Uddevalla kommun i avsikt att få till ett namn på vår väg här på
Sjöskogen.
En motion om namngivning av vår väg hade inlämnats till Villaföreningens
ordinarie årsmöte och beslöts på mötet att motionen skulle bifallas och ansågs
också att namnet SJÖSKOGENVÄGEN borde vara det absolut bästa namnet.
Från Uddevalla kommun hade tidigare inhämtats att namnet enligt ovan inte
var upptaget men att det inte var möjligt att reservera namnet för framtiden i
avvaktan på att eventuellt Uddevalla kommun skulle agera för namngivning av
vägar häromkring lite senare.
Anledningen till att årsmötet tog ett positivt beslut om namngivning av vår väg
har flera anledningar varav en är att vi på Sjöskogen ofta förväxlas med övriga
Västerbybor och till saken hör ju också faktumet att våra formella fastighetsnamn innehåller också ordet Västerby. Dock har ju namnet Sjöskogen använts
för vårt område också av Uddevalla kommun i många sammanhang från det att
vår Villaförening antog namnet Sjöskogens Villaförening året 1967 och vi vill ju
tydliggöra området Sjöskogen ännu mer och ingenting kunde vara bättre än att
namnge vår väg som sträcker sig från det att den viker av från DramsvikRåssbynsvägsamfällighetsvägen – i dagligt tal kallad Dramsviksvägen men ju
inte heller har något officiellt namn – i form av en uppfartsväg och med
tillhörande rundslinga. Till denna sammanhängande väg finns två små korta
vägstumpar inom vårt område som också med fördel skulle kunna innefattas i
begreppet Sjöskogenvägen enligt våra egna bedömningar. Vi brukar kalla dem
”stickvägar” men de tillhör ju huvudvägen SJÖSKOGENVÄGEN. En annan
anledning till att vi här önskar namngivning av vår väg har med
bostadsexpansionen omkring oss att göra och inte minst har vi själva märkt att
runt om oss finns redan etablerade officiella gatu/vägnamn och det finns en

oro för att vi snart är ganska ensamma om att inte ha namn på vår väg. Kanske
hinner också något annat område inom Uddevalla kommun före oss och helt
enkelt tar det namn som vi anser vara mest lämpat här alltså
SJÖSKOGENVÄGEN.
Området Sjöskogen är ju avskilt från övriga Västerby just genom beskriven väg
och området omfattar 36 enskilda privata fastigheter.
Vi har postadresser där namnet Västerby ingår förutom Sjöskogen och således
är min egen adress som följer: Västerby Sjöskogen 554, 459 94 Ljungskile och
just min fastighet har fastighetsbeteckning Västerby – enbart – 1:40.
På uppdrag från Sjöskogens Villaförenings styrelse och enligt stämmobeslut
ansöks alltså om att få vägnamnet Sjöskogenvägen. Om det också är lämpligt
med nummer längs med denna väg överlåter vi däremot till Er att bestämma.
Det viktiga för oss är att vägsystemet får ett namn som överensstämmer med
områdets namn – Sjöskogen. Vi hoppas på ett positivt besked/beslut.
Vänliga hälsningar
Lars Hermansson
Västerby Sjöskogen 554, 459 94 Ljungskile
Tel. 0522-8
Mailadress:

gmail.com

Egen fastighet inom Sjöskogen har beteckning Västerby 1:40

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 106

Dnr KS 2019/00312

Förslag till nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid
kvarteret Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats
Sammanfattning
Mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan kommer det att under år 2019
iordningställas en plats, samtidigt som Norra Drottninggatan ställs i ordning.
Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha ett särskilt namn, och således inte
bara vara en del av Norra Drottninggatan. En av Sveriges första fotografer, Maria
Lundbäck, hade sin ateljé i närheten. Hon har bland annat tagit ett stort antal fotografier
som numera finns i Bohusläns museums arkiv. Även om platsen får karaktären av en
”minipark” föreslås att namnet innehåller ordet plats. Namnberedningen föreslår att
platsen ska ges namnet ”Maria Lundbäcks plats”.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå att platsnamnet ska vara Anton Niklas
Sundbergs plats.
Ingmar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez (V),
Mikael Staxäng (M), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD), Camilla Olsson (C)
och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 137.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Karta.
Yrkanden
Martin Pettersson (SD), Camilla Olsson (C), Rolf Jonsson (L),
Mikael Staxäng (M) och Jonas Sandwall (KD): bifall till förslaget i handlingarna.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V): avslag till förslaget i
handlingarna samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa platsnamnet till Maria
Lundbäcks plats.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa platsnamnet Anton Niklas Sundbergs plats för ytan mellan kvarteret
Sundberg och Norra Drottninggatan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

Forts. § 106
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-08

Handläggare

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

Förslag till nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid
kvarteret Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats
Sammanfattning

Mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan kommer det att under år 2019
iordningställas en plats, samtidigt som Norra Drottninggatan ställs i ordning.
Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha ett särskilt namn, och således inte
bara vara en del av Norra Drottninggatan. En av Sveriges första fotografer, Maria
Lundbäck, hade sin ateljé i närheten. Hon har bland annat tagit ett stort antal fotografier
som numera finns i Bohusläns museums arkiv. Även om platsen får karaktären av en
”minipark” föreslås att namnet innehåller ordet plats. Namnberedningen föreslår att
platsen ska ges namnet ”Maria Lundbäcks plats”.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå att platsnamnet ska vara Anton Niklas
Sundbergs plats.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 137.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Karta.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa platsnamnet Anton Niklas Sundbergs plats för ytan mellan kvarteret
Sundberg och Norra Drottninggatan.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00312

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-20

§ 137

Dnr SBN 2019/00187

Nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid kvarteret
Sundberg
Sammanfattning
Mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan kommer det att under år 2019
iordningställas en plats, samtidigt som Norra Drottninggatan ställs i ordning.
Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha ett särskilt namn, och således inte
bara vara en del av Norra Drottninggatan.
En av Sveriges första fotografer, Maria Lundbäck, hade sin ateljé i närheten. Hon har
bland annat tagit ett stort antal fotografier som numera finns i Bohusläns museums
arkiv. Även om platsen får karaktären av en ”minipark” föreslås att namnet innehåller
ordet plats. Namnberedningen föreslår att platsen ska ges namnet ”Maria Lundbäcks
plats”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Karta
Yrkanden
Jonas Sandwall (KD), Stig Olsson (C), Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Kent
Andreasson (UP) och Maria Johansson (L): Avslag till förslaget i handlingarna och
bifall till att ge platsen namnet Anton Niklas Sundberg. Lägga till en att-sats: Att aktivt
söka en utpekad plats i Maria Lundbäcks namn där hennes artistiska gärning som
fotograf beaktas i platsens utformning.
Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna
Mattias Forseng (SD): Bifall till det först nämnda yrkandet
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jonas Sandwall (KD), Stig Olsson (C), Roger
Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Kent Andreasson (UP) och Maria Johanssons (L)
yrkande och Kenneth Engelbrektssons (S) och finner att nämnden beslutar i enlighet
med det första yrkandet.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa platsnamnet Anton Niklas
Sundbergs plats för ytan mellan kvarteret Sundberg och Norra
Drottninggatan

att

aktiv söka en utpekad plats i Maria Lundbäcks namn där hennes artistiska
gärning som fotograf beaktas i platsens utformning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-20

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-03-26
Mikael Staxäng
Susanne Börjesson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-26 intygar
Ola Löfgren
Expedierat 2019-04-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Namnberedningen

2019-03-04

Handläggare

Karin Ahlström
Telefon 0522 – 69 73 41
Karin.ahlstrom@uddevalla.se

Norra Drottninggatan vid kv Sundberg: Namn på en ny plats
Sammanfattning

Mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan kommer det att under år 2019
iordningställas en plats, samtidigt som Norra Drottninggatan ställs i ordning.
Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha ett särskilt namn, och således inte
bara vara en del av Norra Drottninggatan.
En av Sveriges första fotografer, Maria Lundbäck, hade sin ateljé i närheten. Hon har
bland annat tagit ett stort antal fotografier som numera finns i Bohusläns museums
arkiv. Även om platsen får karaktären av en ”minipark” föreslås att namnet innehåller
ordet plats. Namnberedningen föreslår att platsen ska ges namnet ”Maria Lundbäcks
plats”.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Karta
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa platsnamnet Maria Lundbäcks
plats för ytan mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan

Karin Ahlström
För namnberedningen
Expediera till KS och KF

Carina Johansson
Förvaltningschef

Dnr2019/00187

Lilla Norrgatan

Norra
Drottninggatan

Lagerbergsgatan

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 107

Dnr KS 2019/00314

Förslag till nytt kvartersnamn på fastigheten 1:31,
Strömstadsvägen mellan kvarteret Silverlod och Bratt, nytt
namn Macken
Sammanfattning
I det pågående detaljplanearbetet för bostäder på Stadskärnan 1:31 m fl är avsikten att
det ska bildas ett nytt kvarter, och där har aldrig funnits något kvartersnamn. Området
ligger på Strömstadsvägens södra sida, mellan kvarteren Silverlod och Bratt. Den första
bebyggelsen var en bilbränslestation, som troligen uppfördes på 1950-talet. Byggnadens
senaste användning var ett glasmästeri, men under hösten 2018 revs den. Eftersom det
lätt uppstår arbetsnamn, som sedan är svåra att ändra, är det önskvärt att redan i detta
tidiga skede av detaljplanearbetet fastställa det blivande kvartersnamnet. Om
detaljplanen av någon i dag okänd anledning inte skulle få laga kraft bör givetvis inte
kvartersnamnet träda i kraft.
Namnberedningen har undersökt om det finns några gamla lokala namn på denna plats
som skulle kunna ligga till grund för ett nytt kvartersnamn, men inte funnit något
”ledigt” sådant namn. De enda lokala namn som beredningen har funnit är redan i
användning, nämligen i form av ”Brattska ängen” och kvarteret ”Bratt”.
Namnberedningen har fått förslaget att kvarteret ska heta Macken, eftersom
bilbränslestationer/bensinstationer ofta kallas så i folkmun. Beredningen tycker att
förslaget är bra och föreslår därför det namnet.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag.
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 136.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Karta.
Yrkanden
Stefan Skoglund (S): bifall till förslaget i handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

forts. § 107
att fastställa kvartersnamnet ”Macken” för det nya kvarteret mellan kv. Silverlod och
kv. Bratt, under förutsättning att pågående detaljplan vinner laga kraft.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-08

Handläggare

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

Förslag till nytt kvartersnamn på fastigheten 1:31,
Strömstadsvägen mellan kvarteret Silverlod och Bratt, nytt
namn Macken
Sammanfattning

I det pågående detaljplanearbetet för bostäder på Stadskärnan 1:31 m fl är avsikten att
det ska bildas ett nytt kvarter, och där har aldrig funnits något kvartersnamn. Området
ligger på Strömstadsvägens södra sida, mellan kvarteren Silverlod och Bratt. Den första
bebyggelsen var en bilbränslestation, som troligen uppfördes på 1950-talet. Byggnadens
senaste användning var ett glasmästeri, men under hösten 2018 revs den. Eftersom det
lätt uppstår arbetsnamn, som sedan är svåra att ändra, är det önskvärt att redan i detta
tidiga skede av detaljplanearbetet fastställa det blivande kvartersnamnet. Om
detaljplanen av någon i dag okänd anledning inte skulle få laga kraft bör givetvis inte
kvartersnamnet träda i kraft.
Namnberedningen har undersökt om det finns några gamla lokala namn på denna plats
som skulle kunna ligga till grund för ett nytt kvartersnamn, men inte funnit något
”ledigt” sådant namn. De enda lokala namn som beredningen har funnit är redan i
användning, nämligen i form av ”Brattska ängen” och kvarteret ”Bratt”.
Namnberedningen har fått förslaget att kvarteret ska heta Macken, eftersom
bilbränslestationer/bensinstationer ofta kallas så i folkmun. Beredningen tycker att
förslaget är bra och föreslår därför det namnet.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-20 § 136.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Karta.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kvartersnamnet ”Macken” för det nya kvarteret mellan kv Silverlod och kv
Bratt, under förutsättning att pågående detaljplan vinner laga kraft.

Dnr KS

2019/00314

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-08

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samhällsbyggnadsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00314

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-20

§ 136

Dnr SBN 2019/00186

Nytt kvartersnamn, Stadskärnan 1:31
Sammanfattning
I det pågående detaljplanearbetet för bostäder på Stadskärnan 1:31 m fl är avsikten att
det ska bildas ett nytt kvarter, och där har aldrig funnits något kvartersnamn. Området
ligger på Strömstadsvägens södra sida, mellan kvarteren Silverlod och Bratt. Den första
bebyggelsen var en bilbränslestation, som troligen uppfördes på 1950-talet. Byggnadens
senaste användning var ett glasmästeri, men under hösten 2018 revs den. Eftersom det
lätt uppstår arbetsnamn, som sedan är svåra att ändra, är det önskvärt att redan i detta
tidiga skede av detaljplanearbetet fastställa det blivande kvartersnamnet. Om
detaljplanen av någon i dag okänd anledning inte skulle få laga kraft bör givetvis inte
kvartersnamnet träda i kraft.
Namnberedningen har undersökt om det finns några gamla lokala namn på denna plats
som skulle kunna ligga till grund för ett nytt kvartersnamn, men inte funnit något
”ledigt” sådant namn. De enda lokala namn som beredningen har funnit är redan i
användning, nämligen i form av ”Brattska ängen” och kvarteret ”Bratt”.
Namnberedningen har fått förslaget att kvarteret ska heta Macken, eftersom
bilbränslestationer/bensinstationer ofta kallas så i folkmun. Beredningen tycker att
förslaget är bra och föreslår därför det namnet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Karta
Yrkanden
Roger Johansson (L): Bifall till förslaget i handlingarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kvartersnamnet ”Macken” för det
nya kvarteret mellan kv Silverlod och kv Bratt, under förutsättning att
pågående detaljplan vinner laga kraft,

Vid protokollet
Ola Löfgren
Justerat 2019-03-26
Mikael Staxäng
Susanne Börjesson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-26 intygar
Ola Löfgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-20

Expedierat 2019-04-04
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Namnberedningen

2019-03-04

Handläggare

Karin Ahlström
Telefon 0522 – 69 73 41
Karin.ahlstrom@uddevalla.se

Strömstadsvägen mellan kvarteren Silverlod och Bratt
Nytt kvartersnamn på fastigheten Stadskärnan 1:31
Sammanfattning

I det pågående detaljplanearbetet för bostäder på Stadskärnan 1:31 m fl är avsikten att
det ska bildas ett nytt kvarter, och där har aldrig funnits något kvartersnamn. Området
ligger på Strömstadsvägens södra sida, mellan kvarteren Silverlod och Bratt. Den första
bebyggelsen var en bilbränslestation, som troligen uppfördes på 1950-talet. Byggnadens
senaste användning var ett glasmästeri, men under hösten 2018 revs den. Eftersom det
lätt uppstår arbetsnamn, som sedan är svåra att ändra, är det önskvärt att redan i detta
tidiga skede av detaljplanearbetet fastställa det blivande kvartersnamnet. Om
detaljplanen av någon i dag okänd anledning inte skulle få laga kraft bör givetvis inte
kvartersnamnet träda i kraft.
Namnberedningen har undersökt om det finns några gamla lokala namn på denna plats
som skulle kunna ligga till grund för ett nytt kvartersnamn, men inte funnit något
”ledigt” sådant namn. De enda lokala namn som beredningen har funnit är redan i
användning, nämligen i form av ”Brattska ängen” och kvarteret ”Bratt”.
Namnberedningen har fått förslaget att kvarteret ska heta Macken, eftersom
bilbränslestationer/bensinstationer ofta kallas så i folkmun. Beredningen tycker att
förslaget är bra och föreslår därför det namnet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Karta
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att fastställa kvartersnamnet ”Macken” för det
nya kvarteret mellan kv Silverlod och kv Bratt, under förutsättning att
pågående detaljplan vinner laga kraft,

Karin Ahlström
För namnberedningen
Expediera till KS och KF

Carina Johansson
Förvaltningschef

Dnr2019/00186

Förslag till kvartersnamn: kvarteret Macken

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 108

Dnr KS 2018/00688

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde år 2019
Sammanfattning
Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte
längre annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ske i ortstidningar.
Ändringen är en följd av att kravet på en digital anslagstavla har införts där
tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden måste ske senast en vecka
före sammanträdesdatumet.
Kommunfullmäktige har ändå genom beslut daterat 2018-11-14 § 276 bestämt att
annonsering för 2019 ska ske i tidningen Uddevalla 7Dagar. Kommunledningskontoret
har dock nåtts av nyheten av att tidningen Uddevalla 7Dagar ska lägga ner och ett nytt
beslut behöver därmed fattas.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att annonsering under fortsatta
delen av 2019 ska ske i tidningen Bohusläningen och tidningen Västsverige.
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Jonas Sandwall (KD),
Camilla Olsson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Stefan Skoglund (S), Mikael Staxäng (M)
och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Yrkanden
Jonas Sandwall (KD), Camilla Olsson (C), Mikael Staxäng (M): bifall till förslaget i
handlingarna.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V),
Martin Pettersson (SD): avslag till förslaget i handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons (S)
m.fl. och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under fortsatta delen av 2019 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i
tidningarna Bohusläningen och Västsverige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

forts. § 108
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-12

Handläggare

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

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde år 2019
Sammanfattning

Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte
längre annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ske i ortstidningar.
Ändringen är en följd av att kravet på en digital anslagstavla har införts där
tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden måste ske senast en vecka
före sammanträdesdatumet.
Kommunfullmäktige har ändå genom beslut daterat 2018-11-14 § 276 bestämt att
annonsering för 2019 ska ske i tidningen Uddevalla 7Dagar. Kommunledningskontoret
har dock nåtts av nyheten av att tidningen Uddevalla 7Dagar ska lägga ner och ett nytt
beslut behöver därmed fattas.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att annonsering under fortsatta
delen av 2019 ska ske i tidningarna Bohusläningen och tidningen Västsverige.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under fortsatta delen av 2019 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden i
tidningarna Bohusläningen och Västsverige

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft där kravet på kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar slopats. Ändringen är en följd av att
kommunens officiella anslagstavla från den 1 januari 2018 ska finnas på kommunens
webbplats. Den webbaserade anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas
från övrigt innehåll på kommunens webbplats. Mot bakgrund av denna ändring och att
fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på den webbaserade anslagstavlan anser
lagstiftaren att informationen sprids på ett tillräckligt sätt. Kravet på annonsering i
ortspressen har därför tagits bort.

Dnr KS

2018/00688

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-03-12

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-14 § 276 att annonsering ändå skulle ske i
ortspressen, i tidningen Uddevalla7dagar eftersom att den delas ut gratis till alla hushåll
inom kommunen. Kommunledningskontoret har dock under mars månad 2019 nåtts av
nyheten att Uddevalla7Dagar ska läggas ned, varpå ett nytt beslut måste fattas.
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med kommunfullmäktiges presidium att
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i tidningarna
Bohusläningen och Västsverige under återstoden av år 2019. Kostnaden för
annonseringen kommer därmed att öka men bedöms ändå kunna rymmas i
kommunfullmäktiges budget för 2019.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kommunledningskontoret, avd. juridik och administration

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS 2018/00688

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 109

Dnr KS 2018/00922

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Sammanfattning
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
Uddevalla kommuns överförmyndare.
Den sammanfattande bedömningen är att överförmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig
förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att överförmyndaren vidtar följande
åtgärder:
 Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter samt arkivhantering.
 Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.
 Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.
KPMG önskar att få överförmyndarens kommentarer till rapporten samt uppgift om
vilka åtgärder som planeras utifrån de synpunkter som lämnas i rapporten.
Överförmyndaren har beslutat att översända ett svar till revisorerna i vilket bl.a.
framgår att revidering av reglemente pågår, att arkivbeskrivning upprättats och en
beskrivning av rutiner för granskning av huvudmannaskap. Det framgår också att
omarbetning av delegationsordningen har gjorts samt rutiner och årsplanering för
ställföreträdare pågår.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Överförmyndarens beslut 2019-04-09.
Överförmyndarens kommentarer och redovisning av åtgärder.
Arkivbeskrivning för Överförmyndaren.
Rapport, granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare, KPMG.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överförmyndarens svar på revisionsrapporten.
Vid protokollet: Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-09

Handläggare

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

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Sammanfattning

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
Uddevalla kommuns överförmyndare.
Den sammanfattande bedömningen är att överförmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig
förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att överförmyndaren vidtar följande
åtgärder:




Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter samt arkivhantering.
Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.
Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

KPMG önskar att få överförmyndarens kommentarer till rapporten samt uppgift om
vilka åtgärder som planeras utifrån de synpunkter som lämnas i rapporten.
Överförmyndaren har beslutat att översända ett svar till revisorerna i vilket bl.a. framgår
att revidering av reglemente pågår, att arkivbeskrivning upprättats och en beskrivning
av rutiner för granskning av huvudmannaskap. Det framgår också att omarbetning av
delegationsordningen har gjorts samt rutiner och årsplanering för ställföreträdare pågår.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Överförmyndarens beslut 2019-04-09.
Överförmyndarens kommentarer och redovisning av åtgärder.
Arkivbeskrivning för Överförmyndaren.
Rapport, granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare, KPMG.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överförmyndarens svar på revisionsrapporten.

Dnr KS

2018/00922

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-04-09

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Överförmyndaren

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2018/00922

1(1)

Beslut
Överförmyndaren
2019-04-09

Handläggare

Överförmyndare Lise-Lotte Bengtsson
Telefon 0522-69 7 81
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Sammanfattning

KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
Uddevalla kommuns överförmyndare.
Den sammanfattande bedömningen är att överförmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig
förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att överförmyndaren vidtar följande
åtgärder:




Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter samt arkivhantering.
Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.
Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

KPMG önskar att få överförmyndarens kommentarer till rapporten samt uppgift om
vilka åtgärder som planeras utifrån de synpunkter som lämnas i rapporten.
Beslutsunderlag

Rapport, granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare, KPMG.
Överförmyndarens kommentarer och redovisning av åtgärder.
Arkivbeskrivning för Överförmyndaren.
Beslut

Överförmyndaren beslutar
att ovanstående ska utgöra överförmyndarens svar på revisionsrapporten
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna svaret.

Lise-Lotte Bengtsson
Överförmyndare

Dnr KS

2018/922

Kommentarer till rapporten samt redovisning av åtgärder som planeras utifrån de
synpunkter som lämnas i rapporten
Reglemente
I det dokument som benämns ”Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Uddevalla kommun”, beslutat av Kommunfullmäktige, finns övergripande regler exempelvis
vad gäller registeransvar för personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet samt
att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen och arkivreglemente. Överförmyndaren jämställs med en nämnd.
Förslag till nytt reglemente för överförmyndaren har tagits fram. Beslutande är Kommunfullmäktige. Innehållsmässigt kommer detta att följa de principer som finns för samtliga
nämnders reglementen vad gäller formuleringar kring hantering av personuppgifter och
arkivhantering. Något beslut är ännu ej fattat om reviderat reglemente av Kommunfullmäktige.
Arkivbeskrivning
En arkivbeskrivning har upprättats och bifogas.
Rutin för granskning av samtliga ställföreträdarskap
Efter genomgång av rapporten har beslutats att från och med granskningen 2020 kommer
akter att väljas ut för granskning utifrån två kriterier. Huvudmännens efternamn kommer att
vara styrande för vilka akter som granskas. Men valet kommer dessutom att ske utifrån typ av
uppdrag för att få spridning mellan typerna av ställföreträdarskap.
Övriga synpunkter på rapporten
 Rapporten är daterad 2017-11-21 vilket är felaktigt och har påpekats tidigare.
 Översyn av brandskydd/vattenskada sker trots att denna punkt inte kräver återrapportering
 Delegationsordningen har omarbetats för att hänvisa till aktuell lagstiftning. Förtydligande har även skett vad gäller beslutsfattande. Något formellt beslut är dock
ännu inte fattat om ändringen, men ska ske inom kort.
 Rutiner och årsplanering för rekrytering av ställföreträdare pågår. I detta ingår
information på hemsida, intresseanmälningar, fastställande av utbildningstillfällen,
kontakter med övriga kommuner för samarbete i frågan m.m. Vid utbildningstillfälle 7
mars 2019 deltog ca 70 personer. Ca 35 av dessa har anmält att de står till förfogande
för uppdrag. Målet är att genomföra ytterligare ett utbildningstillfälle innan sommaren.
Det fortsatta arbetet i denna fråga ska formaliseras ytterligare.

Granskning av
Uddevalla kommuns
överförmyndare
Rapport
Uddevalla kommun

KPMG AB
2017-11-21
Antal sidor 15

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Uddevalla kommun
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
2017-11-21

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

2

2

Inledning/bakgrund

3

3

Överförmyndarverksamhet

5

4

Uppdrag

5

5

Resultat av granskningen

Organisation
Styrdokument
Rättssäkerhet och intern kontroll
Rekrytering och lämplighetsprövning
Rutiner för granskning
Förvaring

8

8
8
9
10
11
12

6

Svar på revisionsfrågorna

12

2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Revisionskriterier
Metod
Nationell lagstiftning

5

Förmynderskap
Godmanskap och förvaltarskap
Ekonomisk redovisning

6.7
6.8

Hur är verksamheten organiserad?
Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av ställföreträdare?
Erhåller ställföreträdarna tillräckligt med utbildning för att klara av
sina uppdrag?
Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet?
Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?
Hur säkerställs verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningarna?
Genomförs några stickprov?
Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehanteringen?
Hanteras och förvaras akter på ett tillfredsställande sätt?

7

Slutsats och rekommendationer

6.4
6.5
6.6

3
3
4

5
6
7

12
12
12
12
13

13
13
13

14

i
© 2017 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification KPMG Confidential

Uddevalla kommun
Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
2017-11-21

1

Sammanfattning
Vi har av Uddevalla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring
kommunens överförmyndarverksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en än damålsenlig
förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi överförmyndaren att

— reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter
samt arkivhantering.

— säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.

— utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet.
— delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation
att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar

— fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

— ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare.
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2

Inledning/bakgrund
Uddevalla kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner genom ett
samverkansavtal. handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i
Uddevalla.
Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode
män. En förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte
själv kan sköta sina angelägenheter (huvudman).
Tillsynen sker dels genom att ställföreträdare årligen i årsräkning redovisar sin
förvaltning, dels genom att vissa förvaltningsåtgärder fordrar överförmyndarens
samtycke. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvsskiften, köp eller
försäljning av fast egendom eller bostadsrätt och uttag från bankkonton försedda med
överförmyndarspärr.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet är att bedöma om överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställer att
förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en
tillfredsställande intern kontroll.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Hur är verksamheten organiserad?

•

Finns dokumenterade rutiner i syfte att säkerställa att uppdragen genomförs på
ett rättssäkert sätt?

•

Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av ställföreträdare?

•

Erhåller ställföreträdarna tillräckligt med utbildning för att klara av sina uppdrag?

•

Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet?

•

Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?

•

Hur säkerställs verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningarna? Genomförs
några stickprov?

•

Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehanteringen?

•

Hanteras och förvaras akter på ett tillfredsställande sätt?

Granskningen avser överförmyndarverksamheten för Uddevalla kommun.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Föräldrabalken (1949:381)
— Förmynderskapsförordningen (1995:379)
3
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— Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
— Förvaltningslagen (2017:900)
— Kommunala mål och interna riktlinjer för överförmyndarverksamheten

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Intervjuer med överförmyndare samt berörda tjänstemän däribland handläggare.
— Dokumentstudier
— Granskning av arkiv och akter
Rapporten är faktakontrollerad av enhetschef.
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3

Överförmyndarverksamhet

3.1

Nationell lagstiftning
Den kommunala skyldigheten att driva överförmyndarverksamhet regleras i 19 kap. i
Föräldrabalken, där det antingen skall finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige.
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över
överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem.
Sedan 1 juli 2017 kan privatpersoner upprätta en fullmakt som blir giltig först när han
eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand
om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.
Överförmyndare skall väljas för en pe riod om fyra år. Den som har ett uppdrag som
överförmyndare får avsäga sig uppdraget om han eller hon:
1. har fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren
2. har fyllt sextio år, eller
3. uppger något annat hinder som godkänns av kommunfullmäktige
Överförmyndarnas sekretess regleras i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) 32 kap
§§ 4 och 5. Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

4

Uppdrag
En ställföreträdare kan vara antingen en förmyndare, god man eller förvaltare och har till
uppgift att ta till vara "huvudmannens" intressen.
En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och
ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag
eller se till att beviljade insatser fungerar.
Överförmyndaren har bland annat i uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare
samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn
över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen sker bland annat genom granskning
av de ekonomiska redovisningar som gode män, förvaltare och i vissa fall förmyndare är
skyldiga att varje år lämna till överförmyndaren.
Överförmyndaren har även i uppdrag att utreda klagomål på gode män och förvaltare.

4.1

Förmynderskap
En ställföreträdare i egenskap av förmyndare företräder barn under 18 år. Barnets
föräldrar är i första hand de legala förmyndarna och har ansvaret att förvalta barnets
egendom. Enligt FB 13 kap 2 § ska överförmyndarverksamheten utöva tillsyn över
föräldrar vars barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp. Om ett barn har en
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förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp, är föräldrarna skyldiga att årligen lämna
in en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren, enligt följande:
Föräldrabalken, 13 kap, 3§:
"Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp
som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den
omyndiges egendom till överförmyndaren".
Om barnet ska göra vissa rättshandlingar måste förmyndaren alltid begära
överförmyndarens tillstånd, ex.vis uttag från spärrat konto, om barnet ska låna eller låna
ut pengar eller om barnet ska bedriva rörelse.

4.2

Godmanskap och förvaltarskap
En person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte
kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan få hjälp av en
god man eller förvaltare.
God man
Godmanskapet är frivilligt från huvudmannens sida. Huvudmannen behåller sin
rättshandlingsförmåga, vilket innebär att ställföreträdaren i egenskap av god man skall
inhämta huvudmannens samtycke innan han/hon vidtar en rättshandling, (FB, 11 kap, 5
§). Undantaget är om den enskildes tillstånd hindrar inhämtande av samtycke.
Uppdraget som god man kan delas in i tre delar:
1. Bevaka huvudmannens rätt
2. Förvalta huvudmannens egendom
3. Sörja för huvudmannens person
Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra.
Förvaltare
Förvaltarskap
är
en
tvångsåtgärd,
där
huvudmannen
förlorar
rättshandlingsförmåga över de delar som omfattas av förvaltarförordnandet.

sin

Förvaltare kan förordnas då någon behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande, se FB11:7 . Då förvaltare ska förordnas gäller
att rätten ska inhämta ett läkarintyg eller jämförlig hälsoutredning, 11:17 FB. Däremot
krävs inte samtycke för att förvaltare ska kunna förordnas, vilket är huvudregeln då det
gäller god man. Det är alltså rätten som avgör om förvaltare ska förordnas men behovet
av förvaltare ska styrkas av inhämtat läkarintyg.
Föräldrabalken 11 kap, 7§:
"Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 §, är ur stånd att vårda
sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne.
Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller
att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.
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Förvaltaruppdraget skall anpassas till den en skildes behov i varje särskilt fall och får
begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett
visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning".

4.3

Ekonomisk redovisning
Förmyndare, god man och förvaltare ska inom två månader efter att de tillträtt sitt
uppdrag lämna en förteckning över den egendom de förvaltar (FB, 14 kap 1 §)
Senast den 1 mars ska förordnade ställföreträde redogöra för sin förvaltning av
huvudmannens egendom genom en så kallad årsräkning, (FB, 14 kap. 15 §).
I årsräkningen ska den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid
som räkningen avser anges. Uppgifterna skall styrkas med verifikationer.
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5

Resultat av granskningen

5.1

Organisation
Uddevalla har en politiskt utsedd överförmyndare samt en ersättare.
Uddevalla delar förvaltningsorganisation för hanteringen av överförmyndarärenden med
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner.
Handläggning av ärenden sker på kontoret i Uddevalla.
Verksamheten består av en sektion som är en del av kommunledningskontorets
avdelning för administration och juridik. Verksamheten leds av en sektionschef som
verksamhetsmässigt styrs av överförmyndarna i de åt ta kommuner som ingår i
Samverkande överförmyndare. Sektionen består av två utredare, 5 handläggare, en
administratör samt en samordnare för de ekonomiska redovisningarna från
ställföreträdarna. Samordnaren håller ihop arbetet med granskning av årsräkningar samt
tar fram anvisningar, checklistor etc.
Verksamheten finansieras av de i ngående kommunerna som betalar sin del av
verksamhetens kostnader utifrån folkmängd. Ställföreträdarnas arvoden betalas direkt
av respektive kommun.
Enligt granskningen förhindrar överförmyndarens sekretess ett sammanhållet system för
samtliga överförmyndare ingående i samverkan.
Kommentar
Vår bedömning är att överförmyndarverksamheten är organiserad på ett i huvudsak
korrekt och ändamålsenligt sätt.

5.2

Styrdokument

5.2.1

Dokumenthanteringsplan
Överförmyndarverksamheten har en dokumenthanteringsplan antagen 2017-12-11.
Dokumenthanteringsplanen anger att överförmyndaren enligt Föräldrabalken (FB 16 kap
12 §) är skyldig att föra anteckningar och lägga upp akter. Förmyndare, gode män och
förvaltare är enligt FB 12 kap 9 § skyldiga att lämna de upplysningar om sin verksamhet
som begärs av överförmyndaren.
Planen anger att kommunstyrelsen enligt Arkivlagen (AL 8 §) är arkivmyndighet om inget
annat anges. Arkivmyndigheten är tillsynsansvarig över kommunens övriga myndigheter
och ska se till att dessa fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Överförmyndaren är
en egen verksamhet och ansvarar därmed för sina egna arkiv.
Dokumenthanteringsplanen innehåller även uppgifter om överförmyndarverksamhetens
arkiv.
Kommentar
Överförmyndaren är ansvarig för att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning i
enlighet med arkivlagen. Arkivlagens krav på arkivförteckning anses vara tillgodosett om
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det finns en do kumenthanteringsplan. Vi har inte under granskningen funnit vare sig
arkivbeskrivning eller separat arkivförteckning för överförmyndarens arkiv.
Arkivbeskrivning kan ingå som en del i dokumenthanteringsplanen.
Vi har inte heller tagit del av dokument som anger arkivansvarig eller arkivredogörare.
Även dessa uppgifter kan ingå i dokumenthanteringsplanen.
Vi rekommenderar överförmyndaren att säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för
verksamheten. Uppgifter om arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.

5.2.2

Reglemente för överförmyndaren
Överförmyndarverksamheten i Uddevalla har ett reglemente antaget av
kommunfullmäktige 2014-12-10, § 232, och senast reviderat 2017-06-14, §§ 175 och
176.
Reglementet anger de l agstyrda uppgifter som överförmyndaren ansvarar för enligt
föräldrabalken.
Vidare anges i reglementet att överförmyndaren har rätt att delegera till tjänstemän de
ärenden som lagen anger. Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt
får inte delegeras.
Kommentar
Vi noterar att överförmyndarverksamheten har ett nyligen reviderat reglemente.
Vi rekommenderar att reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter samt arkivhantering.

5.2.3

Delegationsordning
Överförmyndarens delegationsordning är upprättad 2018-06-05 och innehåller ett kapitel
allmänt om delegation, delegationsbegränsningar samt undertecknande av beslut. Enligt
delegationsordningen får inte beslutsrätten vidaredelegeras från den ursprungliga
delegaten.
I delegationsordningen anges ”lägsta beslutsnivå”. Om beslut i ett visst ärende är
delegerat till administratör innebär det att övriga tjänstemannakategorier; sektionschef,
handläggare/utredare, handläggare för ensamkommande barn och samordnare, samma
delegationsrätt.
Kommentar
Vi rekommenderar att delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning
som har delegation att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna
utkräva ansvar

5.3

Rättssäkerhet och intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen av kommunala verksamheter framgår av
kommunallagen, (KL, 6 kap, 6 §),:
Överförmyndarens beslut utgör i vissa fall myndighetsutövning mot enskild.
Överförmyndarens beslut ingriper därmed på ett påtagligt sätt i den enskildes liv. Därmed
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är det av största vikt att verksamheten har en väl fungerande intern kontroll i syfte att
säkerställa individernas rättssäkerhet.
Granskningen visar att överförmyndarverksamheten årligen genomför en risk- och
väsentlighetsanalys som resulterar i en i nternkontrollplan. För 2018 innehåller
internkontrollplanen fem kontrollmoment. Risk- och väsentlighetsanalys samt rapport
efter genomförda internkontrollmoment tillställs överförmyndaren årligen.
Utöver
kontrollmomenten
som
ingår
i
internkontrollplanen
genomför
överförmyndarverksamheten ett antal övriga kontroller, bland annat lämplighetsprövning
av ställföreträdare, samt har tagit fram ett 40-tal detaljerade rutinbeskrivningar samt
juridiska utredningar.
Kommentar
Vi bedömer att verksamhetens internkontrollarbete ligger på en tillfredsställande nivå.

5.4

Rekrytering och lämplighetsprövning
Krav på ställföreträdare regleras i Föräldrabalken (FB 11 kap 12 §). Där anges att ” Till
god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.
Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen
förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget.”.
I andra stycket, samma paragraf, anges att innan någon förordnas till god man eller
förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs.
Överförmyndarverksamheten i Uddevalla har skriftliga rutiner för lämplighetsprövning av
tilltänkta ställföreträdare. I rutinen ingår att handläggaren ska kontrollera bland annat
belastningsregister, Business Check (Kronofogdemyndigheten) och genomförd
utbildning. Lämplighetsprövningen ska genomföras årligen, även under pågående
uppdrag. Vid den årliga uppföljningen tas utdrag från belastningsregistret, socialregistret
samt eventuella betalningsanmärkningar in. Finns inga anmärkningar sparas dessa i en
pärm och gallras vid nästa års lämplighetsprövning.
Utbildningen som erbjuds är en kortare webbaserad variant utformad för att få så många
som möjligt att gå den men samtidigt ge tillräckliga kunskaper.
Överförmyndarverksamheten saknar strukturerade rutiner för rekrytering av nya gode
män. Respektive överförmyndare har ett stort ansvar att själv göra reklam för uppdraget
och exempelvis deltaga vid informationstillfällen för berörda. Varje deltagande kommun
har sin egen rekryteringslista med potentiella ställföreträdare.
Kommentar
Vår bedömning är att överförmyndarverksamhetens arbete med lämplighetsprövning är
tillfredsställande.
Arbetet med rekrytering av nya ställföreträdare saknar strukturerade rutiner och är till
största delen upp till respektive överförmyndare.
Vi rekommenderar överförmyndarverksamheten att ta fram dokumenterade rutiner för
rekrytering av nya ställföreträdare.
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5.5

Rutiner för granskning
Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det av stor vikt att verksamheten har
dokumenterade rutiner för granskning av bland annat årsräkningar. Skriftliga rutiner som
är väl kända i verksamheten minimerar risken för att granskningarna ska vara beroende
av den enskilde granskande tjänstemannens noggrannhet och kompetens.
Granskning av årsräkningar är en mycket viktig del i överförmyndarens uppgift att bevaka
huvudmännens rättssäkerhet. Årsräkningen utgör överförmyndarens viktigaste verktyg
för att säkerställa att huvudmannens tillgångar används till nytta för honom eller henne.
Överförmyndarverksamheten har dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar.
Alla
ställföreträdare erhåller
”Anvisning
till
årsräkning/sluträkning”
samt
Årsräkningsblankett med redogörelseblankett samt kassablad. Anvisningen innehåller
information kring hur redovisningen ska gå till samt anger exakt vad som ska bifogas
redovisningen. På Redogörelseblanketten ska ställföreträdaren redovisa de insatser han
eller hon u tfört för huvudmannens räkning inom de tre områdena sörja för person,
bevaka rätt och förvalta egendom.
Samtliga inkomna årsräkningar ska granskas i en normalgranskning i enlighet med
upprättade riktlinjer. I de fall några oegentligheter upptäcks, eller om föregående
årsräkning granskats med anmärkning ska alltid en djupgranskning genomföras.
Samtliga verifikat, dvs räkningar, kvitton och annat som styrker utlägg, ska lämnas in av
ställföreträdaren. Vid en normalgranskning kontrolleras verifikat så att de gäller
huvudmannen. Större ospecificerade poster ska kontrolleras mot verifikationer som
avser huvudmannen. Vid en djupgranskning kontrolleras samtliga poster mot
verifikationer som avser huvudmannen. Även skulder ska ställas mot verifikat samt
ställföreträdarens åtgärder för att hantera skuldfrågan.
Under 2018 ska djupgranskning ske av huvudmän med efternamn som börjar på E, F
och G. Rullning sker sedan följande år. Som hjälp till granskare finns
granskningsinstruktion samt bilaga till densamma samt ett ytterligare antal dokument.
I Verksamhetsplan 2018 – gemensam strategi anges att överförmyndarverksamheten
har som mål att samtliga årsräkningar ska vara granskade i oktober. Uppföljning av
granskningsläget avseende årsräkningar sker skriftligt varje vecka samt vid möte med
personalen varannan vecka. Återrapportering sker till överförmyndarna vid
verksamhetens möte med dem 4 gånger per år.
Kommentar
Metoden för djupgranskning av årsräkningar utifrån huvudmannens efternamn tar inte
hänsyn till de olika kategorierna av ställföreträdarskap. Det finns därmed en risk att vissa
kategorier inte djupgranskas.
Vi rekommenderar överförmyndaren att fastställa en rutin som garanterar att samtliga
former av ställföreträdarskap inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.
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5.6

Förvaring
Enligt arkivlagen ska handlingar förvaras på ett betryggande sätt, vilket betyder skydd
mot vatten, brand, förstörelse, stöld och olaga intrång.
Överförmyndarverksamheten förvarar sina pågående akter i ett brandsäkert arkiv i
samma lokaler som medarbetarna sitter. Endast medarbetarna har tillgång till arkivet.
Avslutade akter förvaras i tre år i ett närarkiv på samma våningsplan innan de skickas till
kommunarkivet. Detta närarkiv uppfyller enligt vår granskning inte de krav som ställs på
arkivlokaler. I samma lokal förvaras även årets ekonomiska redovisningar innan de
granskats.
Handläggarna förvarar akterna till sina pågående ärenden i arkivet efter arbetstidens
slut.
Kommentar
Vår bedömning är att förvaringen av akter i huvudarkivet sker på ett tillfredsställande
sätt.
Vi rekommenderar överförmyndaren att utreda möjligheterna att förbättra brandskydd
och skydd mot vattenskada i närarkivet.

6

Svar på revisionsfrågorna

6.1

Hur är verksamheten organiserad?
Verksamheten består av en sektion som är en del av kommunledningskontorets
avdelning för administration och juridik. Verksamheten leds av en s ektionschef Finns
dokumenterade rutiner i syfte att säkerställa att uppdragen genomförs på ett rättssäkert
sätt?
Vår bedömning är att verksamheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt.

6.2

Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av
ställföreträdare?
Vår bedömning är att verksamheten inte har dokumenterade rutiner för rekrytering av
ställföreträdare.

6.3

Erhåller ställföreträdarna tillräckligt med utbildning för att klara
av sina uppdrag?
Vår bedömning är att ställföreträdarna får tillräcklig utbildning och instruktioner för att
klara av sina uppdrag

6.4

Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet?
Överförmyndarverksamheten har rutiner för att säkerställa ställföreträdarnas lämplighet
som innefattar krav på utbildning, kontroller mot Kronofogdemyndigheten samt
inhämtande av utdrag ur belastningsregistret. Lämplighetsprövningen görs årligen. Vår
bedömning är att överförmyndarverksamhetens rutiner är ändamålsenliga.
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6.5

Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?
Vår bedömning är att överförmyndarverksamheten
ändamålsenliga rutiner för granskning av årsräkningar.

6.6

har

dokumenterade

Hur säkerställs verifiering av lämnade
årsräkningarna? Genomförs några stickprov?

uppgifter

och

i

Ställföreträdarna lämnar samtliga verifikat till överförmyndaren i samband med
inlämnande av årsräkningarna. Vår bedömning är att detta samt genomförda
djupgranskningar säkerställer verifiering av lämnade uppgifter.

6.7

Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehanteringen?
Vår bedömning är att överförmyndarverksamheten har väl fungerande rutiner för att
säkerställa samsyn i ärendehanteringen.

6.8

Hanteras och förvaras akter på ett tillfredsställande sätt?
Vår bedömning är att akter förvaras och hanteras på ett tillfredsställande sätt.
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7

Slutsats och rekommendationer
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att överförmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en än damålsenlig
förvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi överförmyndaren att:

— reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter
samt arkivhantering.

— säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.

— utreda möjligheterna att förbättra brandskydd och skydd mot vattenskada i närarkivet.
— delegationsordningen omformuleras avseende vilken befattning som har delegation
att fatta beslut i ett visst ärende för att på ett tydligare sätt kunna utkräva ansvar

— fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

— ta fram dokumenterade rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare.
2018-11-21
KPMG AB

Eva From
Certifierad kommunal revisor

Jesper Wigh
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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2018-12-19

Kommunens revisorer

Till: Kommunfullmäktige

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Uddevalla
kommuns överförmyndare.
Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställer att
förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en
tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi överförmyndaren att:


Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter samt
arkivhantering.



Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om arkivansvarig och
arkivredogörare ska också framgå.



Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i
urvalet av de akter som ska djupgranskas.

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.
Uddevalla den 19 december 2018

Thomas Ottosson
Ordförande

Bengt Andersson
Vice ordförande

2018-12-19

Kommunens revisorer

Till: Överförmyndaren

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Uddevalla
kommuns överförmyndare.
Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren i Uddevalla kommun säkerställer att
förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en ändamålsenlig förvaltning och har en
tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi överförmyndaren att:


Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av personuppgifter samt
arkivhantering.



Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas för verksamheten. Uppgifter om arkivansvarig och
arkivredogörare ska också framgå.



Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställföreträdarskap inkluderas i
urvalet av de akter som ska djupgranskas.

Vi önskar få överförmyndarens kommentarer till rapporten samt uppgift om vilka åtgärder som
planeras utifrån de synpunkter som lämnas i rapporten.
Svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande christian.persson@uddevalla.se senast
2019-03-19.
Uddevalla den 19 december 2018

Thomas Ottosson
Ordförande

Bengt Andersson
Vice ordförande

Arkivbeskrivning för Överförmyndaren
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Föreliggande arkivbeskrivning för
överförmyndaren ger en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och
hantering av allmänna handlingar.
Verksamhet och organisation
Överförmyndarens verksamhetskontor kallat Samverkande överförmyndare leds av en
sektionschef och lyder under en överförmyndare och en ersättare för överförmyndaren valda
av kommunfullmäktige. Det är överförmyndaren som har det yttersta ansvaret för
arkivverksamheten inom överförmyndarkontoret. Verksamheten handlägger genom ett
samverkansavtal förutom för överförmyndaren i Uddevalla även överförmyndarens ärenden
för 7 andra kommuner, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och
Tanums kommuner.
Överförmyndarkontoret är en specialist- och servicefunktion till överförmyndarna.
Sektionschefen ansvarar för ekonomi, personal- och organisationsfrågor samt arkivfrågor.
Kontoret ansvarar för post, diariefrågor, utredningsarbete, information och utbildning.
Historik
Enligt Föräldrabalken från 1924 ska varje kommun ha en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Enligt samma lag kan överförmyndaren delegera beslutsfattande till
tjänstemän. Sedan 2011 finns i Uddevalla ett samverkansavtal med 7 andra kommuner om att
tjänstemannakontoret i Uddevalla ska sköta handläggningen även för dessa överförmyndare.
Dokumenthanteringsplan
En dokumenthanteringsplan, där alla handlingstyper som förekommer överförmyndarens
verksamhetsområde är medtagna, har upprättats.
Förvaring
Handlingar i pågående ärenden förvaras i ett arkiv på kontoret. Avslutade ärenden förvaras i
ett år i ett närarkiv på kontoret. Därefter flyttas de till ett annat närarkiv i stadshuset där de
förvaras i två år. När dessa tre år gått gallras akterna i enlighet med dokumenthanteringsplanen och skickas till kommunarkivet för slutförvaring.
Sökingångar till arkivet
I dokumenthanteringsplanen finns information om var olika handlingar förvaras. På
överförmyndarkontoret kan man få hjälp med att söka handlingar via överförmyndarens
ärendehanteringssystem.
Gallringsbeslut
Gallring av allmänna handlingar hos överförmyndaren bestäms av den dokumenthanteringsplan som har utarbetats utifrån gällande lagstiftning.
Sekretess
Sekretess gäller hos överförmyndaren i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen 32
kap. Sjukintyg och minnesanteckningar från medarbetarsamtal skyddas av sekretess enligt
Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap.

Arkivansvar
Arkivansvarig: Sektionschef
Arkivredogörare: Samordnare
Arkivansvarig ansvarar för kontakterna mellan överförmyndare, personal och arkivmyndighet
och för att bevaka arkivfrågor. Vidare ansvarar arkivansvarig för att verksamhetens arkivvård
fungerar på ett tillfredsställande sätt efter arkivlagens och det kommunala arkivreglementets
bestämmelser.
Arkivredogöraren ansvarar för de praktiska arkivvårdande insatserna, bl. a arkivvård,
gallringsåtgärder och leveranser samt kontakt med kommunarkivet.
För handlingar som överlämnats från överförmyndaren till kommunarkivet för slutförvaring
ansvarar kommunarkivarien.
ÖVERFÖRMYNDAREN

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 110

Dnr KS 2019/00260

Årsredovisning 2018 från Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse.
Årets resultat är -462 870 kr. Revisorerna skriver bl.a. att förbundet, på grund av främst
svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid, avviker
budgeterade kostnader med 1 253 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsåret.
Utöver dessa 1253 tkr har man även erhållit större ersättningar för ESF-projekt vilka
avviker från budgeterade ersättningar med 871 tkr. Tillsammans med tidigare års
överskott uppgår det egna kapitalet därmed till3 317 tkr vilket överstiger det
rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets
budget för de kommande tre åren kommer man dock använda tidigare inte utnyttjade
men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10.
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst (med förvaltningsberättelse).
Bilaga 1, årsredovisning, måluppfyllelse.
Bilaga 2, årsredovisning, statistik.
Revisionsberättelse 2018.
PM granskning av årsredovisning och intern kontroll.
Sammanträdesprotokoll nr 2, 2019-03-15 Samordningsförbundet Väst.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,
att godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst.
Jäv
Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

forts. § 110
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-10

Handläggare

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

Årsredovisning 2018 från Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse.
Årets resultat är -462 870 kr. Revisorerna skriver bl.a. att förbundet, på grund av främst
svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid, avviker
budgeterade kostnader med 1 253 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsåret.
Utöver dessa 1253 tkr har man även erhållit större ersättningar för ESF-projekt vilka
avviker från budgeterade ersättningar med 871 tkr. Tillsammans med tidigare års
överskott uppgår det egna kapitalet därmed till3 317 tkr vilket överstiger det
rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets
budget för de kommande tre åren kommer man dock använda tidigare inte utnyttjade
men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10.
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst (med förvaltningsberättelse).
Bilaga 1, årsredovisning, måluppfyllelse.
Bilaga 2, årsredovisning, statistik.
Revisionsberättelse 2018.
PM granskning av årsredovisning och intern kontroll.
Sammanträdesprotokoll nr 2, 2019-03-15 Samordningsförbundet Väst.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,
att godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst.
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Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-04-10

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Samordningsförbundet Väst

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00260

Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Org.nr 222000 - 2030

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med
Sof Väst insatser 2018
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning

Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2018
Syfte

Målgrupp

Mål

Måluppfyllelse 2018

Att samordning av resurser och
riktade insatser skall leda till att
den enskilde personen skall
förbättra sin funktions- och
arbetsförmåga vilket innebär:
Att ur individperspektiv
erbjuda enskilda personer i
behov av samordnad
rehabilitering del av samhällets
samlade kompetenser och
insatser. Förväntat resultat är
ökade möjligheter till
egenförsörjning och ökad
livskvalitet
Att ur ett samhällsperspektiv
optimera samhällets samlade
resurser genom att fler kommer
i arbete. Förväntat resultat är
en större effektivitet och att
resurser då frigörs så att fler
kan erbjudas rehabilitering

Personer i åldern 16 – 64 år
och som är i behov av
samordnad rehabilitering.
Arbetslinjen skall vara tydlig
enligt riktlinjerna och
innebörden av begreppet
förutsättningar för arbete
poängteras. Individerna i
målgrupperna kan ha både
fysiska, psykiska, sociala och
arbetsmässiga behov och de
samordnade insatserna skall
beakta jämställdhet och
mångfald.

Sof ska informera parterna om förbundets syfte,
övergripande mål och insatser. Målet för
processamordnaren är att träffa 100
samverkansparter under 2018

Processamordnaren inkl. övrig
personal har under 2018
informerat eller diskuterat
Förbundets insatser med 170
samverkansparter.

Sof ska samarbeta med parternas verksam-heter
på olika nivåer och sträva efter samordn-ing av
dessa. Sof ska värna om bra befintliga
verksamheter och bli komplettering till dessa.

På AME/ALE/AMA i alla kommuner
förutom i Färgelanda finns avtal om
arbetsträningsplats samt på Dingle
Hundcentrum. 6 deltagare, har
varit på någon dessa platser.

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet,
en naturlig del i det ordinarie arbetet.
Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt
som visar sig vara ändamålsenliga för individen och
kostnadseffektiva för samhället, implementeras
hos parterna.
Sof ska stödja kompetensutveckling hos
medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse,
beredningsgrupp, chefer och tjänstepersoner som
berörs av samverkan. Målet är 200 deltagare i
kunskapsutveckling i samverkan 2018.
Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.

1

Arenadagar och Förbundets Dag har
genomförts med sammanlagt 342
handläggare-/medarbetare från
samtliga kommuner och parter.
6 styrelseledamöter, förbundschef
processamordnare, samt en
medarbetare deltog på Nationella
Finsamkonferensen
14 chefer från beredningsgruppen
och AME/ALE/AMA deltog i JGLutbildning
Sof Väst uppvisar ett positivt resultat
för perioden.

Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Org.nr 222000 - 2030
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2018
Rehabvägledare (Rv)
Syfte

Målgrupp

Att öka möjligheterna till arbete,
studier och egen försörjning samt
att deltagaren får ökad hälsa och
livskvalitet.

Personer i arbetsför ålder som är i Minst 120 nya deltagare under året
behov av samordnat stöd ifrån två
eller fler av våra samverkande
myndigheter.

Rehabvägledarna har under året
haft 133 nya deltagare, 72 kvinnor
och 61 män, samt 2 anonyma.

Vid anvisningar ska unga personer Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via
upp till 29 år prioriteras.
Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje
uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen
försörjning.

22 % av deltagarna som anvisades
under 2018 var under 30 år.
16 % av alla deltagarna som
avslutades under 2018 hade helt
kommit i egen försörjning.
Drygt 60 % av deltagarna som
avslutades under 2018 kunde
tillgodogöra sig insatsen. 28 % av
alla deltagarna som avslutades
under 2018 har kommit i arbete
eller till studier eller 46 % av dem
som kunde tillgodogöra sig
insatsen.

Bland aktuella deltagare görs
prioritering utifrån hur de
bedöms kunna tillgodogöra sig
insatserna.

Mål

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via
Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje
uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller
heltid eller deltid med eller utan subvention till
arbetsgivaren.

Måluppfyllelse 2018

Kommentar: Hänsyn bör tas till den gynnsamma arbetsmarknaden 2018, så de deltagare som har kommit till Rv står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, ”förrehab”.
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Rehabvägledare (Rv) forts.
Uppföljning 6 månader efter
avslut.
Jämföra samma personer som har
haft rehabvägledare, 6 månader
efter avslut som vid avslut.
Se om resultatet är bestående?

Uppföljning 2 år efter avslut.
Jämföra samma personer som har
haft rehabvägledare, 2 år efter
avslut som vid avslut.
Se om resultatet är bestående?

Uppföljningen gäller deltagare
som avslutades under 2016-0701 och tom 2018-06-30
221 deltagare avslutades under
denna period, 210 hade gett sitt
samtyckte att delta i
uppföljningen och 160 eller 76 %
svarade.
Uppföljningen gäller deltagare
som avslutades under 2015 -0101 och tom 2016-12-31
141 deltagare avslutades under
perioden, 126 hade gett sitt
samtyckte att delta i
uppföljningen och 82 personer
svarade eller 65 %.

De som har egen försörjning, arbetar och
studerar vid avslut gör de även det 6 månader
efter avslut?
Kommentar:

28 % (16 %) av dem som deltog i
uppföljningen, hade hel egen
försörjning 6 månader efter avslut.

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för
samma grupp deltagare.

39 % (30 %) av dem som deltog i
uppföljningen, arbetar eller
studerar 6 månader efter avslut.

De som har egen försörjning, arbetar och
studerar vid avslut 2015 och 2016 gör de även
det 2 år efter avslut?

42 % (27 %) av dem som deltog i
uppföljningen, hade hel egen
försörjning 2 år efter avslut.

Kommentar:

50 % (40 %) av dem som deltog i
uppföljningen, arbetar eller
studerar 2 år efter avslut.

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för
samma grupp deltagare.

Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet
som arbetar, studerar och har egen försörjning har t.o.m. ökat.

3

Samordningsförbundet Väst
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Org.nr 222000 - 2030
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

Utredningen
Syfte
Att utreda en individs
förutsättningar för arbete/studier.

Målgrupp

Mål

Måluppfyllelse 2018

Personer i arbetsför ålder som är i
behov av funktionsbedömning i
aktivitet.

Minst 180 deltagare under året.

145 personer remitterades 2018 till
utredningen och 120 har deltagit,
av dessa ingick 10 i utredningsgruppen som genomfördes i
Strömstad.
147 blev kallade till utredningen,
27 avböjde och ytterligare 12 var ej
längre aktuella när de skulle kallas.
14 % av deltagarna i utredningen
under 2018, var under 30 år.

Vid anvisningar ska unga personer
upp till 29 år prioriteras.
Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, därav en arbetsterapeut i stället för två.
Rekrytering av ytterligare en arbetsterapeut har pågått sedan slutet av 2017, men utan resultat.

Motivations- och Vägledningskurs (MVK)
Syfte
Målgrupp
Ökad arbetsförmåga och bättre
hälsa för deltagarna.

MVK-vuxna, där prioriteras
personer över 25 år och som har
viss erfarenhet av arbetslivet.

Mål

Måluppfyllelse 2018

Minst 4 grupper och 40 deltagare under året

MVK har under 2018 haft 4
grupper och 45 deltagare. Därav
var 17 deltagare yngre än 30 år,
dvs. från målgruppen MVK-unga.

MVK-unga, där prioriteras
Minst 2 grupper och 20 deltagare under året
personer under 30 år och som
saknar eller har mycket liten
erfarenhet av arbetslivet.
Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in.
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Motivations- och Vägledningskurs Etableringen (MVK-etableringen/nyanlända)
Syfte
Målgrupp
Mål
Ökad arbetsförmåga och bättre
hälsa för deltagarna.

Nyanlända och personer i
etableringen, samt utrikesfödda
som har svårigheter på
arbetsmarknaden

Minst 4 grupper och 40 deltagare from april.

Måluppfyllelse 2018
MVK-etableringen/nyanlända har
från april – december 2018 haft 3
grupper och 31 deltagare. En grupp
i Uddevalla, en i Strömstad och en i
Lysekil. Dessutom
informationsmöte för drygt 40
eventuellt aktuella deltagare.

Kommentar: Personalomsättning och vakans under flera månader medförde att en grupp under våren fick ställas in.

Fysioterapeut
Syfte
Att göra deltagarna medvetna om
sina fysiska förutsättningar och
eventuella begränsningar.
Att vara en del i uppdraget att
utreda deltagarens
förutsättningar för yrkesarbete,
samt att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.
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Målgrupp

Mål

Måluppfyllelse 2018

Alla deltagare i insatser som Sof
Väst finanserar, dock i första
hand de som deltar i
Utredningen och MVK

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost,
motion per grupp inom Utredning och MVK.

Genomfört 22 föreläsning under
året. 9 i Utredning (en per grupp).
11 i MVK (3 i varje grupp) och 2 i
MVK-etableringen.
Genomfört 76 Tippa- och
konditionstester, inkl. råd och stöd
på deltagare i Sof Väst
verksamheter under året.
Kommentar: genomförde inga
tester på deltagarna i
Utredningsgruppen som
genomfördes i Strömstad

Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester,
inkl. råd och stöd under året.
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Steg1 Uddevalla och Steg1 Lysekil
Syfte
Målgrupp

Mål

Måluppfyllelse 2018

Tidigt fånga upp och ge en
meningsfull aktivitet till ungdomar
som hoppat av skolan, eller är på
väg att hoppa av skolan.

Unga vuxna 16-29 år med diffus
problematik, med eller utan
diagnos som står långt från
arbetsmarknaden.

Steg1 Uddevalla
Minst 40 nya deltagare/år

Steg1 Uddevalla har under året
haft 48 deltagare varav 32 nya
deltagare, inkl. gruppen som
startade i oktober och pågår tom
mars.
Steg1 Lysekil
Steg1 Lysekil har under året haft 14
Minst 24 nya deltagare/år.
deltagare varav 9 nya deltagare.
Kommentar: Steg1 i Lysekil har varit underbemannat sedan i februari och större delen av våren med stor personalomsättning. Sista gruppen avslutades 31 maj och
insatsen har upphört.

ASF-utvecklare
Syfte

Målgrupp

Mål

Måluppfyllelse 2018

Öka kunskapen om AFS och
kompletterande arbetsmarknad
inom förbundets område.

Chefer, handläggare och andra
tjänstepersoner.

Minst 100 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon
form av samverkansmöten om ASF och
kompletterande arbetsmarknad under året.

Genomföra kommunvis
förankringsprocess om ASF.

Handläggare/tjänstepersoner i
kommunerna

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en
handläggare som arbetar med ASF.

ASF-utvecklaren har under året
informerad och diskuterat ASF med
147 samverkansaktörer. Många har
deltagit vid flera tillfällen.
ASF-utvecklaren är sammankallande i nätverket med handläggare från kommunerna
ASF-utvecklaren har i samarbete
med AF och Coompanion
medverkat till att en
etableringsanalys genomförts i
Uddevalla i syfte att undersöka

Öka Sof Västs målgrupps
Personer i arbetsför ålder som
förutsättningar för arbete och egen står långt ifrån arbetsmarknaden
försörjning.
och har svårigheter att få/eller
behålla ett arbete.

6

Stödja och undersöka möjligheter för dem som
vill gå utbildning i ASF
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Öka utbudet av arbetstillfällena för
personer som har svårt för att
konkurrerar på den öppna
arbetsmarknaden.
Finnas som extra stöd (”konsult”) till
befintliga sociala företag inom Sof
Väst område.

Arbetssökande, sjukskrivna och
deltagare inom sysselsättning,
LSS och psykiatrin.

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag
Ska ha startat inom Sof Västs område under
2018.

Anställda och personer som
arbetstränar-/prövar på ASF i Sof
Väst område.

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas
ner eller gå i konkurs.

ESF-projekt En skola för alla, Steg1 liknande insatser i kommunerna
Syfte
Målgrupp
Mål
Sprida kunskap om projektet.
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Chefer och handläggare inom
Sof´s Västs område

50 samverkansparter/år

Chefer och handläggare inom Sof
Västs område som arbetar med
unga i utanförskap och

Färdigställa insatsbeskrivningar där så önskas i
samtliga av förbundets kommuner, samt medverka i genomförandefasen av projektet.

Ha dialogträffar i varje kommun för att diskutera
behov och önskemål om insats för målgruppen
unga i utanförskap, samt ingå i styrgrupper när
insatsen har startat.
Ansvarar för uppstarten och genomförande av
Steg1 insatserna som tillhör ESF-projektet ”En
skola för alla”.

intresse och möjlighet till
utbildning i socialt företagande.
Något nytt ASF har inte startat
under 2018, men flera är pg. i
Uddevalla, Orust och Strömstad.
Handlett personalen på Dingle
Hundcenter.
Stöd och hjälp för utveckling av
Brannebys ASF och Orustmodellen

Måluppfyllelse 2018
Sammanlagt har 141 medarbetare
medverkat runt projektet.
29 Dialogträffar/styrgruppsmöten
har genomförts där 24
samverkansparter har deltagit.
2 informationsmöte med totalt 96
chefer, handläggare och elever.
Vid uppstartskonferensen för
projektet den 15 mars var med 21
deltagare från vårt område.
Steg1 Strömstad startade i april,
Steg1 Orust startade i september
Steg1 Munkedal/Färgelanda
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medarbetarna i projektet.

Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som
hoppat av, eller är på väg att hoppa
av skolan.

Unga vuxna 16-29 (24) år med
Sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst
diffus problematik, med eller utan 50 (40) nya deltagare/år
diagnos, som står långt från
arbetsmarknaden.

Reducera utanförskap hos unga
vuxna.

Unga vuxna som behöver/vill
komplettera sina studier på olika
nivåer för att kunna komma vidare..

startade i oktober
Steg1 LUST (Lysekil, Uddevalla,
Sotenäs och Tanum) kommer att
starta i februari 2019.
3 grupper har startat/en per Steg1,
mede totalt 30 (23) deltagare.

Vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförUnga vuxna som upplevs ha ett
beredande.
utanförskap eller känner sig socialt
isolerade, som är i behov av
kontakt med två parter.

Säkerställa att Sofs del av projektet blir klart och
Alla rapporter som har lämnats in
håller den standard som ESF kräver.
till ESF är godkända.
Kommentar: I ESF-projektet ingår Unga vuxna 16 – 24 år, men Sof Väst arbetar med målgruppen upp till 29 år och finansierar den delen av insatsen. Antal deltagare i
ESF-projektet ska vara 40 under hela projektet, men Sof Väst har målet 50, dvs. ytterligare 10 deltagare i åldern 25 – 29 år.
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Bilaga 2 med:
Statistik tillhörande förvaltingsberättelse 2018
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Statistik
Fyra Strukturövergripande insatser finansierades 2018 av Sof Väst: Processamordnare, ASF-utvecklare,
Delprojektledare ESF-projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt deltagit 818
medarbetare, flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men
bara en gång per aktivitet.
Sof Väst individinriktade insatser har under 2018 haft 475 deltagare, 248 kvinnor och 227 män, samt ytterligare
30 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma
deltagarna är räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 373 unika deltagare, d.v.s. 102 deltagare har
deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång.Under 2018 har det varit 400 nya deltagare,
varav 202 kvinnor och 198 män. 338 deltagare avslutade sin insats 2018, varav 181 kvinnor och 157 män.
Den 31 december 2018 deltog 137 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 67 kvinnor och 70
män. Under 2018 var ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det har varit
förhållandevis flera insatser riktade till unga och där finns det flera män än kvinnor?

Rehabvägledare: Finns i förbundets samtliga kommuner, 4,2 tjänster.
De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning
eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF).
Statistik för rehabvägledarna för 2018.
Rehabvägledarna hade under året totalt 187 deltagare, 110 kvinnor och 77 män. Därav 133 nya deltagare, 72
kvinnor och 61 män. 86 deltagare avslutades hos Rehabvägledarna 2018 55 kvinnor och 31 män.
Kommunvis uppdelning av deltagarna hos Rehabvägledarna 2018
131 nya, 72 kvinnor och 61 män
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Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång
Avslutningsorsak för de 86 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2018.
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Sysselsättning vid start och avslut för de 86 som avslutades hos rehabvägledare 2018.
55 kvinnor

31 män

Studier

Studier

0

Efter

Eget företag

Före

Arbete

3

12

3

0

2

Arbetssökande

3

Arbetssökande

13

1
0

5

10

Efter

Eget företag

Före
8

Arbete

15

2
0

5

10

24 av de 86 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 28 %.
För kvinnorna är det 29 % och för männen är det 26%.
Försörjning vid start och avslut för de 86 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2018.
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Totalt 14 av 86 avslutade deltagare, vilket är 16 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.
För kvinnorna är det 18 % och för männen 13 %.
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan
kombineras med något annat.
Kommentar: 60 % av deltagarna som avslutades under perioden kunde tillgodogöra sig insatsen.
27 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit till egenförsöjning vid avslut (16 % av alla
avslutade). 46 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen hade kommit i arbete eller studier vid avslut
(28 % av alla avslutade). 2017 kunde 78 % av deltagarna tillgodogöra sig insatsen, det visar att de som
anvisas nu till Samordningsförbundet står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.
2017 avslutades 22 % pga. sjukdom, medan 2018 avslutades 34 % pga. sjukdom.
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Åldersfördelning för de 86 deltagarna (55 kvinnor och 31 män) som avslutades hos rehabvägledare 2018.
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Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 44,8 år och för män 38,8 år.
Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 20 av 86 eller 23 % av deltagarna som avslutades 2018.
Utbildningsbakgrund för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare 2018.
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77 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.
78 % av kvinnorna och 74 % av männen.
Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 86 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2018.
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Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,5 år för kvinnorna var det 4,2 år och 5,1 år för män.
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Huvudremittent och medremittent för 79 av de 133 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare
2018. Denna fråga togs bort i SUS på grund av GDPR.
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AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård
AF och kommunen är oftast huvudremittent.
Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed oftare medremetent.
Månadvis fördelning av de 133 som påbörjade och 86 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2018.
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Antal anvisade januari – juni var 65 och för juli – december 68.
Inskrivningstiden för de 86 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2018.
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Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,2 månader. För kvinnorna 9,1 månader och för män, 7,5 månader.
Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader och max ett år.
Kommunvis fördelning av de 6 personer (3 kvinnor och 3 män) som under 2018 hade arbetsprövning/träning/praktik på någon av kommunernas AME/AMA/ALE, inkl. Dingle Hundcetrum (ASF).
Strömstad 1 man, Munkedal 1 man och 1 kvinna, Sotenäs 1 man och 1 kvinna, Lysekil 1 kvinna
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.
Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2016-07-01 tom 2018-06-30.
221 deltagare avslutades under perioden, 210 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem
svarade 160, eller 76 %.
Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som svarade
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62 av 160, dvs. 39 % av dem som deltog i
uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader
efter avslut.
Jämförelse:
67 av 221 dvs. 30 % som avslutades under denna
period, arbetar eller studerar vid avslut.

60

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 160 deltagare som avslutades under tiden 201607-01 tom 2018-06-30 och svarade.
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35 av 221 dvs. 16 % som avslutades under denna
period hade hel egen försörjning vid avslut

20

30

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning som
inte kan kombineras med något annat.
Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.
Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-01-01 tom 2016-12-30.
141 deltagare avslutades under perioden, 126 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem
svarade 82 eller 65 %.
Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som svarade
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41 av 82, dvs. 50 % av dem som deltog i
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år
efter avslut.
Jämförelse:
56 av 141 dvs. 40 % som avslutades
under denna period, arbetar eller
studerar vid avslut.
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 82 deltagare som avslutades under tiden 2015-01-01
tom 2016-12-30 och svarade.
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Jämförelse:
38 av 141 dvs. 27 % som avslutades
under denna period hade hel egen
försörjning vid avslut
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Kommentar: Flera personer har egen försörjning, samt arbetar och studerar 6 månader och 2 år efter avslut
än vid avslut, dvs. resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning har
ökat.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. En grupp genomfördes i Strömstad.
Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.
3,3 tjänster, där av 0,3 fysioterapeut som medverkade även i MVK och MVK-etableringen.
En tjänst som arbetsterapeut har förbundet inte lyckats bemanna under hela 2018.
Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.
Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.
Statistik för utredningsenheten 2018
Kommunvis fördelning av de 120 (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredning under 2018.
9 grupper genomfördes 2018, därav en grupp i Strömstad, med 6 deltagare från Strömstad, en från Tanum 1,
två från Munkedal 2 och en från Uddevalla. Samtliga ingår i statistiken nedan.
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Försörjning vid start för de 120 deltagare som deltog i utredningen under 2018.
Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med
andra
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Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är
att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.
Åldersfördelning för de 120 deltagarna (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.
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Genomsnittsåldern var 43,8 år, för kvinnor 42,9 år och för män 44,9 år.
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 101 deltagare eller 84 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 14 %.
Utbildningsbakgrund för de 120 personer (67 kvinnor och 53 män) som deltog i utredningen under 2018.
53 män
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73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.
70 % av kvinnorna och 75 % av männen.
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 120 personer som deltog i utredningen 2018.
67 kvinnor
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Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,9 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 5,3 år
16 % hade haft offentlig försörjning i mera än 9 år.
Huvudremittent och medremittent för de 120 personer som deltog i utredningen under 2018.
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AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård

MVK-vuxna och unga placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 1,4 tjänster som kursledare.
Gruppverksamhet, varje grupp pågår dagligen i 5 – 6 veckor. Målgruppen för MVK-vuxna var personer över 25
år och som har viss erfarenhet av arbetslivet, medan målgruppen för MVK-unga var personer under 30 år och
som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. Grupperna slogs ihop och deltog samtidigt.
MVK riktar sig till personer som behöver extra motivation och vägledning för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt
perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för
deltagarna samt att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen
försörjning. Under hela våren och sommaren saknades en kursledare.
Statistik för MVK 2018
Kommunvis fördelning av de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK vuxna + unga 2018.
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Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.
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Försörjning vid start för de 45 deltagare (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK under 2018.
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med
andra.
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26 av 45 deltagare eller 58 % hade sjuk-/rehabpenning eller försörjningsstöd och det stämmer överens med
målgruppen
Åldersfördelning för de 45 deltagarna (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.
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Genomsnittsåldern var 38,4 år, för kvinnor 38,7 år och för män 37,9 år.
Utbildningsbakgrund för de 45 personer (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 45 personer som deltog i MVK 2018.
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Inremittent för de 45 (25 kvinnor och 20 män) som deltog i MVK 2018.
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AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård
MVK nyanlända/etableringen med placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. Insatsen startade i
maj 2018. Det var en grupp Uddevalla, en i Strömstad och en i Lysekil. Insatsen riktar sig till nyanlända och
personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie verksamheter hos
myndigheterna.
Kurserna är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt
perspektiv. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för
arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.
Statistik för MVK- etablering 2018
Kommunvis fördelning av de 31 (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018.
Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört informationsmöte i
kommunerna. Där har det deltagit 24 personer, de ingår i anonyma och finns inte med i statistiken för övrigt.
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Försörjning vid start för de 31 deltagare (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering under 2018.
Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med
andra.
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Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanlända i Sverige kan få om de deltar i
Arbetsförmedlingens etableringsprogram, kan även vara föräldrapenning.
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Åldersfördelning för de 31 deltagarna (14 kvinnor och 17 män) som deltog i MVK-etablering 2018.
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Genomsnitt var 38,6 år, för kvinnor 41,1 år och för männen 36,3 år.
Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 31 personer som deltog i MVK-etablering 2018.
1
1

mer än 9 år

2

3 - 5 år

6

1 - 3 år

5

Upp till 1 år

2
0

Män

10

Kvinnor

4
5

10

15

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.
Samordningsförbundet finansiera 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare från No Limits/ABF och 0,1
personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).
Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år.
Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande
samt arbets- eller studieförberedande.
Statistik för Steg1 i Uddevalla 2018
48 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av 20 kvinnor och 28 män.
4 grupper har under året startat med sammanlagt 32 ungdomar
36 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla 2018, 16 kvinnor och 20 män.
Försörjning före insatsen för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla.
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Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet
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Åldersfördelning för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla.
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Genomsnittsåldern var 23,4 år
Utbildningsbakgrund för de 48 ungdomarna (20 kvinnor och 28 män) som deltog 2018 i Steg1 Uddevalla.
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Huvudremittent och medremittent för de 32 (13 kvinnor och 19 män) som påbörjade 2018 Steg1 Uddevalla
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Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.
Samordningsförbundet finansiera 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut och 0,1 personal från vuxen psykiatrin
(sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).
Gruppverksamhet, dagligen i ca 5 månader och individuellt stöd i upp till ett år.
Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg
att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande
samt arbets- eller studieförberedande.
Insatsen pågick ifrån augusti 2017 tom sista gruppen som avslutades 31 maj 2018 och insatsen har upphört.
Antal deltagare januari – maj 2018 var 14 ungdomar. 5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya
deltagare under 2018.
Statistik för Steg1 Lysekil 2018
14 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Lysekil 2018, därav 4 kvinnor, 10 män. Därav var 9 som började i
insatsen 2018. Samtliga är avslutade.
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Försörjning före insatsen för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.
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Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Lysekil.
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Genomsnittsåldern var 21,8 år
Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Lysekil.
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Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Lysekil.
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ESF-projekt, ”En skola för alla”:
Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda.
Målgruppen är unga vuxna 16 – 24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samma mål och syfte som med
Steg1 i Uddevalla och Lysekil
Steg1 i Strömstad startade den 1 april. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via ESF-projektet.
Statistik för Steg1 Strömstad 2018
Sammanlagt 12 deltagare under 2018 2 kvinnor och 10 män.
5 män avslutades under 2018.
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Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.
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Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Strömstad.
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Genomsnittsåldern var 22,1 år
Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Strömstad.
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Huvudremittent och medremittent för de 12 som påbörjade 2018 Steg1 Strömstad.
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Steg1 Orust startade den 12 september 2018. Två 50 % tjänster där den en finansieras av Sof Väst via ESFprojektet.
Statistik för Steg1 Orust 2018
9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2018, därav 2 kvinnor, 7 män.
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Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust.
Ingen off. försörjning
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Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Orust.
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Genomsnittsåldern var 21,7 år
Utbildningsbakgrund för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Orust
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Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Orust.
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Steg1 i Munkedal/Färgelanda startade den 1 oktober 2018. 2 heltidstjänster där en finansieras av Sof Väst via
ESF-projektet.
Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018
9 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2018, därav 4 kvinnor, 5 män.
Försörjning före insatsen för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.
Försörjningsstöd
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Åldersfördelning för de 9 ungdomarna som deltog 2018 i Steg1 Munkedal/Färgelanda.
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Genomsnittsåldern var 22,4 år
Utbildningsbakgrund för 9 ungdomarna som 2018 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.
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Huvudremittent och medremittent för de 9 som påbörjade 2018 Steg1 Munkedal/Färgelanda.
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Kommunvis fördelning av 57 unga med Aktivitetsersättning (29 kvinnor och 28 män) som under 2018
deltog i någon av Sof Väst insatser. 28 av dessa, 10 kvinnor och 18 män deltog i någon av Steg1-insatserna.
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Kommentarer: 57 (samtliga unika) av 373 deltagare eller 15 % av deltagarna hade aktivitetsersättning
när de började insats finansierad av Samordningsförbundet Väst.
172 (går ej att se hur många som är unika) av total antal deltagare, dvs. av 475 var i åldersgrupperna 16
– 29 år, det är 36 % av alla deltagare eller drygt en tredje del.
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Fallbeskrivningar 2018
Fredrika född 1964 remitteras till RV av AF och IFO. Har haft offentlig försörjning i nära 10 år, först sjukskrivning
tills hon blev utförsäkrad 2013 och kom över till Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd sen 2015.
Fredrika har fibromyalgi, ångest och depression och har kontakt med psykiatrin. Hon har tidigare arbetat som
sjukvårdsbiträde.
Fredrika tackar nej till alla insatser som inte finns på hemorten varför RV är det enda alternativet. Efter några
besök hittar RV en arbetsträningsplats hos en privat arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår att ha
kundkontakt och möta människor. Omfattning är då 10 timmar/vecka. Tyvärr så fungerar inte detta arbete
p.g.a. all kundkontakt som leder till ökad ångest och sömnlöshet. RV ordnar en ny arbetsträningsplats på ett
kontor med div kontorsgöromål på samma omfattning som tidigare och med mindre kundkontakt.
Återkommande uppföljningsmöten med anpassning av arbetsuppgifter och utökning av arbetstid leder bara
till mer ångest och stress.
Fredrika avslutas hos RV efter 8 mån för vidare kontakt hos vården.
Filip född 1990 remitteras ifrån FK till flera av Sof Västs insatser; utredning, RV och MVK. Filip hade
förmodligen varit aktuellt för Steg1, men det fanns inte i hans kommun när remissen skrevs. Filip har en
ADHD- diagnos och psykisk ohälsa och har inte arbetat eller studerat efter gymnasiet. Filip har
aktivitetsersättning. Filip får inledningsvis kontakt med RV och ett par samtal genomförs. I väntan på
arbetsförmågeutredning får Filip plats i gruppverksamheten MVK som pågår i 5 veckor för att komma igång
och få rutiner i vardagen. Filip genomför MVK men har en del frånvaro p.g.a. sin psykiska ohälsa och
svårigheter att vara i grupp. Kommer efter avslutad kurs med på utredningen som finner hans arbetsförmåga
som god rent fysiskt om det kan anpassas till hans behov av struktur och liten arbetsplats, gärna
ensamarbete. Filip återgår efter avslutad utredning till RV för att hitta en arbetsträningsplats. Underlag från
MVK och utredningen ger ett bra underlag för RV att finna en lämplig arbetsträning. Efter en tid får Filip
arbetsträna hos en fordonsmekaniker med enklare uppgifter vilket fungerade bra då detta arbete inte kräver
deltagande i grupp och inte så många kundmöten. Filip kan succesivt öka sin arbetstid och har idag en
subventionerad anställning. Under tiden hos Sof Väst får Filip hjälp med rätt vårdkontakter och får hjälp med
sin psykiska ohälsa. Avstämningsmöten och nätverksmöten med remitterande myndigheter har genomförts
flera gånger under Filips tid hos Sof Väst där gemensamma beslut om fortsättning tagits.
Filip var inskriven hos Sof Väst i 12 månader.
Fatima kvinna född 1958 remitteras av IFO till arbetsförmågeutredning för att klargöra arbetsförmåga utifrån
fysiska begränsningar. Fatima kom till Sverige för ca 20 år sedan och har haft försörjningsstöd till och från och
endast arbetat kortare perioder. Efter kort tid uppdagas att det visar sig vara språkliga begränsningar som är
det största hindret.
Fatima avslutas efter 4 veckors utredning och hänvisas åter till remitterande myndighet.
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Sammanfattning från Indikatorerna 2018
Hur vet vi att vi blir bättre?
Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.
NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma
egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående
parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.
Styrelsen och Beredningsgruppen fyllde i enkäten den 28 september.
Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.
Resultat styrelsen (13 tillfrågade, 13 svarade)
Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade
arbetsinsatserna?
Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade
rehabiliteringsinsatserna?
Fråga 1 (n=13) 0%
Fråga 2 (n=13) 0%
Fråga 3 (n=13) 0%
0%

46%

23%

31%

38%
38%

10%
Inte alls

23%
23%

20%
Till liten del

31%
30%
Delvis

40%

50%

Till stor del

8%
8%
31%

60%

70%

Till mycket stor del

80%

0%
90%

100%

Helt och hållet

Resultat Beredningsgrupp (14 tillfrågade, 13 svar)
Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara?
Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det
gäller insatser för deltagarna?
Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet
Väst har fyllt i enkäten vid personalmöten (APT) i maj och oktober. Vi ville veta hur personalen upplever
arbetet i Samordningsförbundet Väst.
I maj lämnades ut 16 enkäter och 12 svarade, men alla svarade inte på samtliga frågor.
I oktober lämnades ut 16 enkäter och 15 svarade alla svarade på samtliga frågor.
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Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i
den verksamheten/insatserna de arbetar inom.
Resultat personal (27 tillfrågade, 27 svar)
Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?
Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?
Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?
Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?
Fråga 1 (n=26)
Fråga 2 (n=26)
Fråga 3 (n=27)
Fråga 4 (n=27)

0%
0% 8%
0% 7%
0% 7%
0%

23%

42%
31%

31%
23%
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26%
10%

41%

20%
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50%
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4%
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0%
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26%
60%
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För det mesta

80%

90%

100%

Alltid

Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?
Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?
Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade
insatsen?
Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?
Fråga 5 (n=26) 0% 12%
23%
Fråga 6 (n=27)
7%
22%
Fråga 7 (n=27) 4%
15%
Fråga 8 (n=27) 0%4%
22%
Fråga 9 (n=27) 0%
19%
0%

10%
Inte alls

20%
Till liten del

46%
22%

19%
22%

33%

19%
30%

30%
30%
Delvis

19%
33%

33%

11%
40%

Till stor del

50%

60%

0%
7%

33%
70%

Till mycket stor del

0%
11%

80%

4%
90%

100%

Helt och hållet

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden
januari – oktober ska ha möjlighet att svara på frågor.
260 deltagare avslutades under perioden, 188 deltagare erbjöds att svara, 179 svarade, 20 var ej nåbara och 52 hade
inte möjlighet att lämna sina synpunkter. Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor.
Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor.
Resultat deltagare avslutade (179 svar, 95 kvinnor och 80 män, 4 ej uppgivit kön)
Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?
Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått?
Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt?
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Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov?
Fråga 84 (n=174)
(n=173)
Fråga

95%
0%

10%
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30%
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40%
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60%

70%

80%

90%

100%

Nej

Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla
sätt att hantera din situation?
Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?
Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?
Fråga 5 (n=177) 4% 6%
Fråga 6 (n=174)
13%
Fråga 7 (n=176) 2%3%
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20%
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80%

90%

100%

Helt och hållet

Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?
Fråga 8 (n=174)

87%
0%

10%

20%

30%

40%
Ja

13%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nej

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad
som ska hända efter att detta stöd upphört?
Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 112

Dnr KS 2019/00270

Riktlinjer för heltid som norm, heltidsresan
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal) har i centralt kollektivavtal (HÖK 16) kommit överens om att det ska ske
ett lokalt arbete i samtliga kommuner med avsikt att öka heltid och att heltid skall vara
norm. Heltid som norm i Uddevalla kommun
Uddevalla kommun behöver fatta ett beslut om hur heltid som norm skall tillämpas. Ett
principiellt beslut om tillämpning är viktigt för att heltidsresan lokalt skall ha en tydlig
och enhetlig tillämpning att arbeta efter i hela kommunens verksamhet.
Tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun:
1. Alla medarbetare som anställs från och med 2020-01-01 anställs på heltid.
Lagstadgade ledigheter tillämpas för anställningar från och med detta datum.
2. Alla som i dagsläget arbetar deltid erbjudas heltid. Frågan om heltid ställs en
gång per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal.
Frågan om heltid besvaras med jakande svar eller nekande svar. Vid jakande
svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för övergång till
heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga upp- och
nedgångar i tjänst medges inte.
3. Alla som har heltidsanställning men arbetar deltid tillfrågas om heltid en gång
per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. Vid
jakande svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för
återgång till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga
upp- och nedgångar i tjänst medges inte.
4. Medarbetare som väljer att arbeta deltid arbetar efter samma regelverk som
medarbetare som arbetar heltid i frågor som exempelvis antal arbetspass,
arbetspassens längd, rastens längt och rörlighet mellan enheter.
Förslaget innebär således inte ett tvång till att arbeta heltid för de som är anställs i
Uddevalla kommun fram till 2019-12-31. Därefter kommer enbart heltidsanställningar
att tillämpas.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokollsutdrag, 2019-04-09
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

Forts. § 112
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för tillämpning heltid som norm i Uddevalla kommun inom
Kommunals avtalsområde på socialtjänsten enligt förslag ovan, samt
att socialtjänsten återkommer med en utvärdering.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-03-28

Handläggare

Förhandlingschef Yvonne Strid
Telefon 0522-69 60 73
yvonne.strid@uddevalla.se

Riktlinjer för heltid som norm, heltidsresan
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal) har i centralt kollektivavtal (HÖK 16) kommit överens om att det ska ske
ett lokalt arbete i samtliga kommuner med avsikt att öka heltid och att heltid skall vara
norm. Heltid som norm i Uddevalla kommun
Uddevalla kommun behöver fatta ett beslut om hur heltid som norm skall tillämpas. Ett
principiellt beslut om tillämpning är viktigt för att heltidsresan lokalt skall ha en tydlig
och enhetlig tillämpning att arbeta efter i hela kommunens verksamhet.
Tillämpning av heltid som norm i Uddevalla kommun:
1. Alla medarbetare som anställs från och med 2020-01-01 anställs på heltid.
Lagstadgade ledigheter tillämpas för anställningar från och med detta datum.
2. Alla som i dagsläget arbetar deltid erbjudas heltid. Frågan om heltid ställs en
gång per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal.
Frågan om heltid besvaras med jakande svar eller nekande svar. Vid jakande
svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för övergång till
heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga upp- och
nedgångar i tjänst medges inte.
3. Alla som har heltidsanställning men arbetar deltid tillfrågas om heltid en gång
per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 års medarbetarsamtal. Vid
jakande svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum för
återgång till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga
upp- och nedgångar i tjänst medges inte.
4. Medarbetare som väljer att arbeta deltid arbetar efter samma regelverk som
medarbetare som arbetar heltid i frågor som exempelvis antal arbetspass,
arbetspassens längd, rastens längt och rörlighet mellan enheter.
Förslaget innebär således inte ett tvång till att arbeta heltid för de som är anställs i
Uddevalla kommun fram till 2019-12-31. Därefter kommer enbart heltidsanställningar
att tillämpas.

Dnr KS

2019/00270

Tjänsteskrivelse

2(3)

Kommunledningskontoret

2019-03-28

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-28

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att fastställa riktlinjer för tillämpning heltid som norm enligt förslag för Uddevalla
kommun enligt ovan.

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal) har i centralt kollektivavtal (HÖK 16) kommit överens om att det ska ske
ett lokalt arbete i samtliga kommuner med avsikt att öka heltid och att heltid skall vara
norm.
Skälen till överenskommelsen kan sammanfattas enligt följande:
”Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen
behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens
medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård
och omsorg ökar. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle
rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad
jämställdhet” (SKL hemsida).
Nationellt är parterna överens om tre målsättningar som skall eftersträvas i projektet:
1. Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Att fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar
deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Peter Larsson
Kommundirektör

Yvonne Strid
Förhandlingschef

Dnr KS 2019/00270

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-03-28

Expediera till
Socialtjänsten

Dnr KS 2019/00270

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-04-24

§ 111

Dnr KS 2019/00239

Miljöredovisning 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske
till kommunstyrelsen. Den 1 april 2019 genomförde kommunstyrelsens presidium
ledningens genomgång och uppföljning av miljöarbetet 2018. Genomgången syftar till
att utvärdera om miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har
förbättrats. Resultatet från intern miljörevision för 2018 visar att det råden en hög
miljömedvetenhet i kommunens verksamhet, men att det finns svårigheter att nå ut i en
stor organisation. Några förslag på förbättringar framkom.
Miljöredovisning för verksamhetsåret 2018 visar på både positiv och negativ trend inom
några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete.
Förslag på kortsiktiga åtgärder har tagits fram
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
Miljöredovisning 2018
Intern miljörevision 2018
Ledningens genomgång 2019-04-01

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Miljöredovisningen för verksamhetsåret 2018
att uppdra till kommundirektören åtgärda brister som framkommit vid intern
miljörevision 2018 samt vid ledningens genomgång 2019-04-04
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-04-26
Christer Hasslebäck, Paula Berger
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-26 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-04-26
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-02

Handläggare

Miljöstrateg Birgitte Johansson
Telefon 0522 - 69 73 58
birgitte.johansson@uddevalla.se

Miljöredovisning 2018 - ledningens genomgång av ISO 14001
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt senaste versionen
av ISO 14001.
Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång (kommunstyrelsens
presidium samt kommundirektören) för miljöledningssystemet ske till
kommunstyrelsen.
Den 1 april 2019 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång och
uppföljning av miljöarbetet 2018. Genomgången syftar till att utvärdera om
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats.
Resultatet från intern miljörevision för 2018 visar att det råden en hög
miljömedvetenhet i kommunens verksamhet, men att det finns svårigheter att nå ut i en
stor organisation. Några förslag på förbättringar framkom.
Miljöredovisning för verksamhetsåret 2018 visar på både positiv och negativ trend inom
några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete.
Förslag på kortsiktiga åtgärder har tagits fram.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
Miljöredovisning 2018
Intern miljörevision 2018
Ledningens genomgång 2019-04-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Miljöredovisningen för verksamhetsåret 2018
att uppdra till kommundirektören åtgärda brister som framkommit vid intern
miljörevision 2018 samt vid ledningens genomgång 2019-04-04
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Miljöredovisning 2018 Uddevalla kommun, 2019-03-22
Sammanställning av faktaunderlag:
Uddevalla kommuns miljöstrateg Birgitte Johansson samt Miljöbarometern AB
Framtagande av miljöredovisningen: Miljöbarometern AB

Inledning
Syftet med Uddevallas miljömålsarbete är att styra och samordna kommunens egen
verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska också vara en grund för att i samarbete
med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett ekologiskt hållbart
Uddevalla.
Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete och
uppföljningen av kommunens sex övergripande miljömål som antogs 2013. Kommunens
övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella miljömålen och kommunens
miljöpolicy och ger ramen för miljöarbetet i kommunen. De övergripande miljömålen är
inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör både kommunen som geografiskt
område och kommunens egen verksamhet.
De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta åtgärder och
handlingsplaner som vi arbetar med för att nå miljömålen. De flesta av åtgärderna ska
vara klara 2018 medan några åtgärder har ett slutår längre fram. I miljöredovisningen
redovisas även ett urval av mål från energiplanen.
Uppföljningen redovisas utifrån de sex övergripande målen. Varje miljömål inleds med
en sammanställning av åtgärderna (alternativt mål från energiplanen). Därefter beskrivs
åtgärdsarbetet under 2018. Målavsnitten avlutas med ett urval nyckeltal. Alla nyckeltal
redovisas samlat i bilagan. Ytterligare underlag och mätdata finns i Uddevallas
miljöbarometer, uddevalla.miljobarometern.se.
Förklaring
Nedan beskrivs de smileyfigurerna som används för bedömning av åtgärderna samt
målen från energiplanen.
Åtgärden är genomförd/målet är uppnått.
Åtgärden pågår enligt tidsplan/målet ser ut att uppnås.
Åtgärden är delvis genomförd men försenad/det förväntade resultatet för året har
inte uppnåtts.
Åtgärden ej genomförd/målet ser inte ut att uppnås.
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Uppmuntra och inspirera

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i
samverkan och dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska
vara en föregångare och göra det lätt att göra rätt.
Målet innebär att:
•

vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare,
organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompentensutveckla
kommunens medarbetare och politkerna skapas en god grund för en hållbar utveckling.

Åtgärder

Resultat 2018

Uppmärksamma Fairtrade

Genomförd

Hållbar lärande inom skolan

Pågår

Rådgivning till medborgare, organisationer
och företag

Pågår

Aktiv samverkan med intressenter inom
boende och näringsliv

Pågår
Genomförd

Projekt Vårt Hållbara Uddevalla 2030
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Hänt under året
Uppmärksamma Fairtrade

skolan och har initierat klädbytardag och
även en föreläsning inom greenwashing.
Resultaten visar att det prioriterade
läroplansmålet är väl inarbetat.

Öka kommuninvånarnas kännedom och
intresse för Fairtrade.
Utföra fyra aktiviteter som uppmärksammar
Fairtrade ut till kommuninvånarna.

Aktiv samverkan med intressenter
inom boende och näringsliv

Uddevalla kommun har sedan 2010 varit en
Fairtrade-city och under 2018 har flera
aktiviteter genomförts för att
uppmärksamma rättvis handel och vad
Fairtrade står för. Samarbetet sker med
många olika aktörer både lokalt och
regionalt. Bland annat i samband med Bo
och Leva mässan, Earth Hour- aktiviteter på
Bohusläns Museum och gömda, glömda
gårdar i Uddevalla centrum.

Kommunen arbetar för ökad samverkan
med aktörer kopplade till
näringslivsverksamhet och med fokus på
staden och kommunens olika handelsoch centrumbildningar.
Kommunen har aktiverat flera initiativ
under året för att medverka till att
Uddevalla arbetar med hållbarhet. Ett
arbete har pågått med fastighetsägare och
näringsliv för att förstärka styrformer och
delaktighet för ett mer attraktivt centrum
och strategier kring hållbar konsumtion, så
kallad BID-organisering. Ett annat arbete
med Bohusläns Museum har iscensatts för
att dels göra en utställning om cirkulära
flöden och dels en metautställning. Projektet
kommer att demonstrera hur hållbara
flöden kan designas med hjälp av
återvunnen plast, 3D-printing,
immaterialrätt och blockkedjor.
Utställningen ska öppna i maj 2019 och gå
på världsturné.

Hållbar lärande inom skolan
Inom alla skolformer prioritera
läroplansmål kring miljö och hållbar
utveckling
Lärande för hållbar utveckling (LHU) är
idag, - utifrån socialt, ekonomiskt och
ekologiskt perspektiv totalt sett, det mest
angelägna utvecklingsområdet i vårt
samhälle.
De olika skolformerna jobbar med frågan på
olika sätt. Förskolan arbetar mycket med
detta inom återvinning och återbruk.

Kommunen har under året också startat
samverkansprojektet Fisken i fokus, där man
gemensamt med andra föreningar och
aktörer i centrum, arbetar för fria fiskevägar
i Bäveån, och ökad attraktion att
tillgängliggöra och exponera fiskens
betydelse för staden och Bäveån. De
uppnådda resultaten vittnar om ett mycket
tillfredsställande arbete, även hos
samverkande parter.

Gymnasiet har för tredje året i rad
genomfört en fokusvecka för samtliga
gymnasieprogram. En rad olika aktiviteter
genomfördes på de olika programmen som
till exempel fritidsaktiviteter och digitala
medier, näthandel, återvinning och
återbruk, att kunna klara sig en vecka i en
krissituation, träna körning i simulator,
miljöarbetet på praktikarbetsplatser, med
mera. Elever engagerar sig även utanför
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hållbarhetsmålen och kommunens arbete
med att ta fram en ny översiktsplan. Drygt
300 elever tog ett fiktivt kliv till år 2030 då
hållbarhetsmålen är nådda. I mindre
grupper arbetade de fram idéer för hur ett
hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna
ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum
under våren, dit politiker, tjänstemän,
näringsliv, organisationer och allmänhet var
inbjudna.

Projekt Vårt Hållbara Uddevalla
2030
Projekt för åttonde klass i grundskolan
samt 7–9 i grundsärskolan
Vårt hållbara Uddevalla 2030 är ett projekt
som genomförts under våren på tre av våra
högstadieskolor. Projektet tog sin
utgångspunkt i arbetet med de globala

Nyckeltal
Miljödiplomerade företag enligt Svensk
Miljöbas.

Andel förskolor och skolor som är
miljöcertifierade.

Miljödiplomering är ett förenklat
miljöledningssystem för små och
medelstora företag. Det hjälper företag att
miljöanpassa sin verksamhet.
Miljödiplomeringen utgår från Svensk
Miljöbas.

Totalt är 64 procent av förskolorna och
skolorna miljöcertifierade vilket är samma
som de senaste åren. Alla förskolor, skolor
samt dagbarnvårdare i kommunal regi är
miljöcertifierade och ingår i kommunens
certifiering enligt ISO 14001. Utöver det är
tre fristående förskolor med i Grön Flagg.
Det finns även nio kommunala förskolor och
skolor som är med i Grön Flagg. Bland
SEKOM-kommunerna 1ligger snittet på 17
procent.

Antal miljödiplomerade företag fortsätter
att minska och ligger nu på 10 stycken.
Vanligaste orsaken är att små företag
upplever en administrativ börda för att
upprätthålla miljödiplomeringen utifrån de
krav som ställs.
Arbetet med att miljödiplomera företag
påbörjades 2011. Uddevalla kommun är
från och med 2019 inte längre utfärdare av
miljödiplomering.

SEKOM- kommuner, Sveriges ekokommuner är
ett nätverk för kommuner i Sverige. Idag är det

105 kommuner som ingår. Däribland Uddevalla
kommun.
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Skapa förutsättningar

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att
underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Målet innebär att:
•
•
•

vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en
giftfri miljö.
vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare
förutsättningar att leva och verka hållbar.
vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

Åtgärder/Handlingsplan

Resultat 2018

Avfallsplan

Genomförd

Giftfri förskola

Delvis genomförd
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Hänt under året
Avfallsplan

Giftfri förskola

Revidera avfallsplanen med nya
målsättningar

Giftfri förskola ska vara standard vid omoch nybyggnation samt vid inköp av
inredning och pedagogiskt material.

Kommunen har under 2018 arbetat fram en
ny avfallsplan med syftet att skapa en
hållbar avfallshantering och att ge
förutsättning för kommunen att arbeta för
en cirkulär ekonomi. För medborgare ska
det vara lätt att göra rätt. Avfallsplanen
utgår från avfallshierarkin som visar hur vi
ska prioritera när vi planerar vår
avfallshantering.

Arbetet med Giftfri förskola har fortsatt
under året, dock är det några delar som
ännu inte är riktigt klara och kommer att
fortsätta under 2019.
Utifrån upphandlingen av hobbymaterial
som gjordes under hösten 2017 har en
särskild varukorg skapats i Raindance,
kommunens digitala inköpsverktyg. Den
innehåller de produkter från nettoprislistan
som uppfyller Upphandlingsmyndighetens
krav för Giftfri förskola. Syftet med
varukorgen är att underlätta för beställare
att kunna göra giftfria inköp.

Arbetet med att verkställa avfallsplanens
mål har påbörjats.

Nyckeltal
Mängd mat- och restavfall som samlas in
(organiskt, brännbart och deponi).

Andel av hushållsavfallet som är organiskt
material.

Under 2018 minskade mängden insamlat
mat-och restavfall från hushållen och ligger
nu på 188 kg per person vilket är det lägsta
inom dessa mätningar. För riket låg den
siffran på 208 kg per person år 2017.

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt
och ligger nu på 32 procent. Till viss del
beror det på övergång till insamling av
organiskt material i papperspåsar. Avfallet i
papperspåsar torkar ut istället för att ruttna
och vattenavdunstningen som då sker
innebär att avfallet blir lättare.

Det organiska avfallet används för
framställning av biogas. Det övriga
hushållsavfallet går till kraftvärmeverket
Lillesjö som utvinner både el och värme till
fjärrvärmenätet.
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pappersförpackningar, plastförpackningar
samt metallförpackningar.

Mängd avfall som lämnas på
återvinningstationerna.

De senaste åren har mängden avfall som
lämnats in på återvinningsstationerna
minskat och ligger nu på 74 kg per person.
Nedgången beror främst på att insamling av
tidningar har minskat, trolig följd av att fler
och fler går över till att använda digitala
tjänster, istället för papperstidningar. Även
insamling av glas har minskat de senaste
åren med nästan samma procentuella
minskning som tidningar. Uddevallas
kommuninvånare lämnar totalt in mer till
återvinning än medel i Sverige som ligger på
64 kg per invånare.

Datakälla: FTI
Nyckeltalet redovisar hur mycket avfall som
lämnas in till återvinningsstationerna från
hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår
tidningar, glasförpackningar,
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Planera hållbart

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser.
Målet innebär att:
•
•
•
•

•

•
•

vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla
kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommuns identitet.
vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och
transportbehoven.
vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.
vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska
ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden har ett
värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra.
vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras,
liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken enligt mål i
kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett kretsloppsanpassat avlopp ska
prioriteras.
vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och som
långsiktig resurs för många viktiga näringar.
arbetet med tillsyn, information och fysisk planering genomföras så att det bidrar till
största möjliga miljönytta.
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Åtgärder/Handlingsplan

Resultat

Hållbar samhällsplanering

Pågår

Planera med goda kommunikationer

Delvis genomförd

Utveckla området Gustavsberg/
Landbadet/Bodele/ Skeppsviken

Delvis genomförd

Naturvårdsplan för Uddevalla kommun

Delvis genomförd

Ombilda äldreboende

Pågår

Hänt under året
Planera med goda
kommunikationer

Hållbar samhällsplanering
Säkerställa att hållbara sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekter
beaktas i samhällsplanering

Planera utbyggnad av bostads- och
verksamhetsområden med god transportekonomi och bra kommunikationer för
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Ansökningar om besked att få upprätta nya
detaljplaner bereds med representanter för
kommunens samtliga förvaltningar. I denna
beredning beaktas hur ansökan förhåller sig
till kommunens styrdokument för hållbar
utveckling.

Under våren 2018 genomfördes sex
dialogmöten med medborgarna runt om i
kommunen. Syftet var att få med
medborgarperspektivet in i
översiktsplanens arbete. Underlaget har
använts genomgående i hela
översiktsplanearbetet under året som gått.

Under året har arbetet med framtagandet av
översiktsplanen fortskridit. De olika
arbetsgrupperna har arbetat med de olika
hållbarhetsaspekterna i form av att
undersöka vilka behov medborgarna har i
sitt vardagsliv samt hur kommunen bör
planera för hållbar utveckling. Arbetet
kommer att ligga till grund för den nya
översiktsplanen.

Utveckla området Gustavsberg/
Landbadet/Bodele/ Skeppsviken
Utveckla området Gustavsberg/
Landbadet /Bodele/Skeppsviken med
utökat friluftsliv och mötesplats Bodele.

För att öka delaktigheten hos medborgarna i
planeringsprocessen har det under året
producerats ett antal kortfilmer som ska
användas i samband med att
översiktsplanen ska gå ut på samråd.

Kommunen har genomfört samråd med
Länsstyrelsen under året. Samrådet
resulterade i ett klargörande om att alla
aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen
beslutade att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från
föreskrifterna för Gustavsberg
naturvårdsområde, för att utföra
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tillgänglighetsåtgärder och placera utegym
på Gustavsberg.

Ombilda äldreboende
Utreda möjligheten att ombilda de
äldreboenden som byggt som servicehus,
till trygghetsboende för att skapa
utrymmet till att bygga nya mer effektiva
vård- och omsorgsboenden.

Naturvårdsplan för Uddevalla
kommun
Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla
kommun

Omvandlingen av Sofiedal till
trygghetsboende var klart 1 maj 2018.
Omvandlingen av Hovhults vård- och
omsorgboende till trygghetsboende har
startat och målet är att omvandlingen ska
vara klar 1 maj 2019.

Naturvårdsplanens syfte är att vara ett
planerings- och beslutsunderlag för att
vårda och värna naturvärden vid fysisk
planering och exploatering. Arbetet med
Naturvårdsplanen är i en avslutande fas och
kommer att presenteras som underlag för
beslut om samråd i början av 2019.

Nyckeltal
Mängd fosfor som släpps ut genom
avloppsvattnet från kommunens
reningsverk.

Antalet trafiksäkrade gång- och
cykelöverfarter enligt grön standard.

Datakälla: Trafikverkets databas
Säkerhetsklassade GCM-passager

Gränsvärde
Halten av fosfor som släpptes ut 2018 var
0,30 mg/l vilket är precis på gränsvärdet.
Anledningen till de höga halten berodde
dels på den extremt torra sommaren vilket
medförde höga halter av näringsämnen i
inkommande vatten. Under augusti var det
även ett par driftstörningar som medförde
att den biologiska fosforreduktionen i
biosteget nästan uteblev.

Totalt har tre passager trafiksäkrats under
året. Edingsvägen är försenad till följd av
diskussion med en fastighetsägare om
fastighetsgräns, projektet kommer att
påbörjas först 2019. Hållplatserna och
passagerna är ombyggda men den
planerade typen av farthinder gick inte att
få tag på under bygget. Kommunen planerar
att komplettera med farthinder till våren.
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Ställ krav

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling
och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt.
Målet innebär att:
•
•

vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i
våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.
vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Åtgärder

Resultat 2018

Hållbara upphandlingar

Delvis genomförd

Ekologiska livsmedel

Delvis genomförd

Etiskt märkta produkter

Ej genomförd

Hänt under året
Hållbara upphandlingar
Kommunen ska ta fram fler ramavtal som
stödjer hållbar utveckling.

hänsyn. Eftersom det inte finns en definition
på vad ett avtal som stödjer hållbar
utveckling ska innehålla och på vilken nivå
kraven ska ligga, är bedömningen att det är
delvis uppnått. Under 2019 kommer en
strategi för hållbar upphandling att tas fram.

Kommunövergripande ramavtal som
träffats efter upphandling innehåller krav på
antingen miljöhänsyn, etisk eller social
12

kunder och gäster pågår, genom att
marknadsföra de ekologiska produkter som
verksamheten använder sig av. Utöver detta
arbetas det med en "köp-hjälps"-lista som
kontinuerligt uppdateras och används vid
menyplanering.

Ekologisk mat
Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar
och fler produkter byts succesivt ut från
konventionella till ekologiska. Dock klarar
inte kommunen målet för 2018 på 30
procent utan hamnar på 25 procent.

Etiskt märkta produkter
I kommunens kaffeautomatsavtal ska det
endast finnas produkter som är etiskt
märkta.

Vid menyplaneringen inom måltidsservices
verksamhet är utgångspunkten i huvudsak
utifrån de ekologiska produkterna. I arbetet
inför nästa livsmedelsupphandling (2019)
är fokus på fler ekologiska och klimatsmarta
produkter.

Under 2018 var 51 procent av produkterna i
kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. Orsaken
till att inte 100 procent av produkterna var
etiskt märkta beror på att ny upphandling
överklagats.

Arbetet med att synliggöra ekologiska
livsmedel på ett bättre sätt gentemot

Nyckeltal
Andel ekologiska livsmedel som vi köper in
inom skola, vård och omsorg.

Mängd etiska märkta varor som kommunen
köper in.

Målvärde

Mängd etiska varor har varierat under åren
och låg 2018 på 26 kr per invånare vilket är
det högsta för mätperioden. De vanligaste
produkterna som vi handlar inom
kommunens verksamhet är främst kaffe, te,
bananer och kryddor.

Under 2018 var andelen ekologiskt som
köptes in 25 procent, vilket innebär att
kommunen inte uppnådde målet för 2018
på 30 procent. Snittet i Sverige låg år 2017
på 36 procent.
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Var energimedveten

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka
andelen förnybar energi.
Målet innebär att:
•
•

•

vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun
vi dels själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka
för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin
energianvändning.
vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera
energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En enegiplan är antagen som
definierar effektmål inom flera områden.

Åtgärder/Mål

Resultat 2018

Mer solenergi

Delvis genomförd

Genomföra belysningsplanen

Delvis genomförd

Minska energianvändningen

Delvis genomförd

Öka andel förnybar energi inom den geografiska kommunen (Energiplan)

Ser ut att uppnås

Öka energiproduktion m.h.a. gemensam värmelösning (Energiplan)

Ser ut att uppnås
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Hänt under året
under hela mandatperioden, sedan 2009 har
det skett en minskning på fem procent. När
målsättningen för energieffektiviseringar
antogs var planen att 100 000 m² lokaler
skulle nyproduceras eller ROT-as inom
perioden 2009–2020.

Mer solenergi
Solenergianläggningar ska finnas på alla
kommunala byggnader vid nybyggantion
och vid större tillbyggnader och
renoveringar.
Under 2018 har inga nya solceller
installerats. På Källdalsskolan, där
byggnation pågår kommer ca 800 kvm
solceller att installeras. Måluppfyllelsen på
måttet går hand i hand med färdigställande
av nya investeringsprojekt där solenergi är
lämpligt. Målsättningen för 2018 nås inte, då
färdigställandet av pågående projekt är från
2019 och framåt.

Antar man en linjär produktion av nya
lokaler skulle målet för 2018 vara 81 818
m² medan utfallet är 33 720 m², det vill säga
ca 41 procent av den ursprungliga
målbilden. Under 2018 var det ingen
nyproduktion eller ROT-renovering, endast
en Modul flyttades. Moduler är ur ett
energiperspektiv mycket sämre än riktiga
byggnader. De är också i stort sett alltid
eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs
utom fjärrvärmeområdet är oftast
eluppvärmda med hjälp av värmepumpar.
Detta bidrar till att elförbrukningen ökar.

Genomföra belysningsplanen
Genomföra belysningsplanen ur ett
socialt jämställdhetsperpektiv

Det byts årligen stora mängder
belysningsarmaturer, energibesparingen
brukar ligga kring 60–70 procent. Trots
detta syns inte besparingen.

Till större delen är belysningsplanen
genomförd men visst arbete återstår.
Resterande delar av arbetet utifrån
belysningsplanen planeras genomföras
under 2019/2020.

Andra satsningar som negativt påverkat
måluppfyllelsen är att kommunens antal
datorer kraftigt har ökat under perioden.
Utrustningen laddas i stor utsträckning i
kommunens lokaler vilket bidrar till att
energiförbrukningen ökar. Under 2018 har
antalet datorer och iPads i kommunen ökat
med 2 800 enheter eller 17 procent, sedan
2017. Det blir också allt vanligare att olika
elfordon laddas på abonnemangen till
kommunens byggnader. Denna förbrukning
belastar byggnaderna när
energiförbrukningen följs upp.

Minska energianvändning
Den specifika energianvändningen i
byggnader minskar med 17 procent till
2019 i samband med ny- om och
tillbyggnation av fastighetsbeståndet
inom kommunens verksamhet, jämfört
med 2008.
Kommunen följer regionala energimål om
effektivare energianvändning till 2020.
Energianvändningen ska då vara 20
procent effektivare jämfört med 2009.
Energianvändningen i kommunala
byggnader har varit relativt oförändrad
15

Andel förnybar energi inom den
geografiska kommunen

Öka energiproduktion m.h.a.
gemensam värmelösning

Andel förnybar energi av totalt tillförd
energi i kommunen utgör 46 procent år
2018 och siktar mot fossiloberoende 2030
(Energiplan)

Energiproduktion med hjälp av
gemensam värmelösning ökar till 2019.
(Energiplan)
Fjärrvärmeproduktionen har ökat de
senaste åren medan den totala
energianvändningen inte har haft samma
ökning. Genom fjärrvärmens omställning till
förnybara bränslen och effektivare
energianvändning kan utsläppen av
växthusgaser minska. Fjärrvärmen kan
också ta tillvara på energi som annars skulle
gå förlorad.

Andel tillförd energi inom den geografiska
kommunen har ökat och låg 2016 på runt 37
procent.

Nyckeltal
Mängd energi (uppvärmning och el) som går
åt i kommunens byggnader

Den totala elanvändningen i kommunens
byggnader.

Mål till 2020

Sedan 2009 har elanvändningen ökat med
tre procent. Läs mer under rubriken Minska
energianvändning.

Energianvändningen i kommunala
byggnader har varit relativt oförändrad
under några år, totalt har det skett en
minskning på fem procent jämfört med
2009. Energianvändningen 2018 uppgår till
157 kWh/m2. Läs mer under rubriken
Minska energianvändning.
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Andelen förnybar och återvunnen energi
har ökat på grund av 100 procent förnybar
el eftersom kommunen köper Bra Miljövalmärkt el. Idag ligger andelen på nästan 83
procent.

Andel förnybar och återvunnen energi i de
kommunägda byggnaderna.

Uppvärmning i kommunens byggnader är
främst baserat på fjärrvärme. Fjärrvärmen
består till största delen av återvunnen
energi. Vissa byggnader som ligger utanför
fjärrvärmenätet, är uppvärmda med pellets.
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Tänk på hur du reser

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och
transporter.
Målet innebär att:
•
•
•
•

vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor och
transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.
vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka.
vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och
cykelmöjligheter.
samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Åtgärder/Mål

Resultat 2018

Samverka för utveckling av infrastruktur

Delvis genomförd

Trafik- och parkeringsstrategi

Genomförd

Gång- och cykelvägar

Delvis genomförd

Förnybart drivmedel inom transportsektorn (Energiplan)

Ser ut att uppnås

Transportsektorns energianvändning (Energiplan)

Ser inte ut att
uppnås
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Hänt under året
Trafik- och parkeringsstrategi

Samverka för utveckling av
infrastruktur

Ett strategidokument ska tas fram för att
visar hur staden ska planeras och
utvecklas gällande trafik, transporter och
parkeringar.

Samverkan med region,
kommunalförbund och berörda
kommuner och i övrigt verka för
utveckling av infrastruktur som knyter
samman arbetsmarknadsregionen

Strategin antogs i april 2018. I Trafik- och
parkeringsstrategin kan man bland annat
läsa om bristanalys och utmaningar i
Uddevalla, trafikstrategiska mål,
genomförande och uppföljningar samt
strategiska inriktningar gällande:

Under hösten har arbetet med att ta fram en
strukturbild för att visualisera de viktigaste
infrastrukturstråken i Uddevalla påbörjats.
Arbetet har genomförts tillsammans med de
angränsande kommunerna, Länsstyrelsen
och Trafikverket. Strukturbilden kommer
att ligga till grund för Översiktsplanens
utvecklingsstrategi.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Under året har ett ökat regionalt arbete för
att förstärka förutsättningarna för bättre
infrastruktur pågått, varav ett urval
beskrivs här. De fem kommunerna Tjörn,
Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv
arbetar exempelvis med prioriterade behov
för Södra Bohusbanan. Samverkansarbetet
med Stenungssund och Kungälv har lett till
att samtliga kommunstyrelser tagit beslut
om gemensam visualisering av dubbelspår
för Södra Bohusbanan. Järnvägsplanen för
mötesspåret i Grohed är klar och
mötesspåret planeras vara färdigställt 2020.

Samhällsplanering för hållbara
transporter
Människan i stadsrummet
Mobility management
Trafik och Uddevalla centrum
Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik
Parkering för bil och cykel
Mindre orter och landsbygd
Uddevalla och regionala förbindelser

Gång- och cykelvägar
För att ge förutsättningar för att minska
utsläpp av koldioxid görs varje år
investeringar i gång – och cykelvägar.

En ytterligare viktig strategisk samverkan
har startats upp med de norra kommunerna
längs Bohusbanan. Nätverket har även
etablerat kontakt med Norge. Denna grupp
har som målsättning om en mer utvecklad
infrastruktur i området norr om Göteborg
och till Norge. En operativ
tjänstemannagrupp har tillsatts, med
representanter från Strömstad, Kungälv,
Västsvenska handelskammaren och med
Uddevalla som samordnare.

Arbetet har pågått under året utifrån
upprättad plan. Under hösten har det
genomförts en inventering av befintliga
cykelbanor i hela kommunen. En
arbetsgrupp inventerade genom att själva
cykla för att uppleva standard och behov på
bästa sätt. Syftet med inventeringen var att
ta fram ett underlag till fortsatta planer för
drift- och underhållsåtgärder.

19

Förnybart drivmedel inom
transportsektorn

Transportsektorns
energianvändning

Koldioxid från transportsektorn minskar
genom att 9 procent av transportsektorns
drivmedel då är förnyelsebart.
(Energiplan)

Transportsektorns specifika
energianvändning minskar med 17
procent till 2019, jämfört med 2008.
(Energiplan)

Under åren har andelen förnybart ökat inom
transportsektorn, främst genom
inblandning av biodiesel i diesel. Det saknas
dock siffror på den exakta andelen för
kommunen.

Energianvändningen inom transportsektorn
för den geografiska kommunen har haft
motsatt trend och har istället ökat jämfört
med 2009. SCB sekretessbelägger dock en
del uppgifter vilket gör att det inte går att
säga hur stor den ökningen är.

Nyckeltal
Andel personbilar som drivs med förnybara
drivmedel inom kommunala verksamheter

Andel förnybara drivmedel som tankats

Tittar man på vad som faktiskt tankas så är
andelen betydligt lägre jämfört med andel
personbilar som kan tankas med förnybara
drivmedel. Inom kommunorganisationen
kan 31 procent av kommunens personbilar
drivas av förnybara drivmedel men av den
totala drivmedelförbrukningen är det
endast åtta procent som är förnybart. Dock
är detta inte helt jämförbart då detta
nyckeltal redovisar den totala
drivmedelsförbrukningen och inte endast
personbilars drivmedelförbrukning.

Utvecklingen har gått åt fel håll och ligger
nu på 31 procent. Sedan flera år tillbaka har
Uddevalla kommun haft många etanolbilar i
sin fordonsflotta. Under senaste åren har
dessa bytts ut till förmån för dieselbilar.
Flera gas- och elbilar har köpts in under
senaste åren, men på grund av att
utbyggnaden av laddinfrastrukturen ligger
efter och långa leveranstider av elbilar, så
har utvecklingen gått åt fel håll. Svårighet
finns också med tankmöjligheter för
gasbilar då det endast finns ett ställe inom
kommunen.

Inblandning av förnybart i diesel och bensin
är inte med här. Någon mätning för
elförbrukning för elbilar ingår ej.
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Koldioxidutsläpp från kommunens
tjänsteresor med bil.

Mängd koldioxid per invånare, exklusive
industri.

Utsläppen minskade något under 2018
vilket bland annat beror på att antalet
anställda har ökat. Uddevalla ligger på
ungefär samma nivå som Sveriges
ekokommuner där utsläppen låg på 0,16
ton/årsarbetare år 2017.

Transporter El och uppvärmning
Övrigt
(arbetsmaskiner, produktanv., jordbruk)
Datakälla: RUS (Regional Utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet).
Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla
är 3,6 ton, vilket är en minskning på 36
procent jämfört med 1990. Minskningen har
främst skett inom el och uppvärmning som
har minskat med nästan 60 procent.
Transporter är den sektor som står för
största delen av utsläppen inom kommunen
(66 procent) och har endast minskat med en
procent sedan 1990. Dock ökade utsläppen
inom transporter fram till och med 2010
och har efter 2010 minskat med 17 procent.

Andel miljöbilar i hela den geografiska
kommunen.

Datakälla: Trafikanalys

Jämfört med Sveriges ekokommuner ligger
Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton
per invånare.

Andelen miljöbilar i Uddevalla ligger på fem
procent vilket är samma nivå som riket och
länet. Anledningen till att andelen miljöbilar
minskade 2013 beror på att en ny
miljöbilsdefinition infördes då. Den
miljöbilsdefinitionen slutade dock att gälla 1
juli 2018 då Bonus-malus trädde i kraft och
en ny miljöbilsdefinition har ännu inte trätt i
kraft.

Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom
kommunen exklusive industrins utsläpp.
Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp
sker utanför kommunen är inte med.

21

Bilaga nyckeltalstabell
Nedan redovisas en sammanställning över alla de nyckeltal som kommunen följer upp årligen
och som även redovisas i Uddevallas miljöbarometer (uddevalla.miljobarometern.se). I tabellen
redovisas data för åren 2016–2018 medan kolumnen Trend visar utvecklingen för de tre senaste
åren med data. All data går att hitta i Uddevallas miljöbarometer. Kolumnen Är vi bra idag? visar
bedömning utifrån mål eller gränsvärde där det finns. För övriga nyckeltal jämförs Uddevallas
resultat med medel för riket alternativt medel för Sveriges ekokommuner (SEKOM).
Målvärdet uppnås/klarar gränsvärde med god marginal/tydligt över medel för riket
eller SEKOM.
Nära målvärde/nära gränsvärde/omkring medel för riket eller SEKOM.
Målvärdet uppnås ej/gränsvärdet klaras ej/tydligt under medel för riket eller SEKOM.
Nyckeltal

Enhet

2016

2017

2018

Miljödiplomerade företag
i Uddevalla kommun

Antal

17

14

10

Andel ekologisk odlad
åker

%

30

30

15 (SEKOM)

➔

Andelen FSC-certifierat
skogsbruk

%

31

53 (riket)



Andelen skyddad natur

%

6,5

6,5

10,6 (riket)

➔

Miljöcertifierade skolor

%

64

64

64

17 (SEKOM)

➔

Organiskt hushållsavfall
(brun soptunna)

%

38

36

32

Hushållsavfall - (exkl.
producentansvar)

kg/inv.

200

199

188

208 (2017)



Hushållsavfall för
återvinning

kg/inv.

89

82

74

64 (riket)



Restavfall (grön soptunna
från hushållen)

%

62

64

68

Bly i avloppsslam

mg/l

14

13

21

100
(gränsvärde)



Kadmium i avloppsslam

mg/l

0,65

0,66

0,83

2 (gränsvärde)



Kvicksilver i avloppsslam

mg/l

0,46

0,41

0,34

2,5
(gränsvärde)
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Mål/ Gränsvärde/Medel

Är vi bra
idag?

Trend




Nyckeltal

Enhet

2016

2017

2018

Mål/ Gränsvärde/Medel

Utsläpp av fosfor

mg/l

0,28

0,24

0,3

0,3
(gränsvärde)



Utsläpp av kväve

mg/l

7,4

6,4

7,8

12 (riktvärde)



Antal trafiksäkrade gångoch cykelöverfarter

Antal

28

28

31



Inköp av etiskt märkta
varor

kr/inv.

10

19

26



Ekologiska livsmedel

%

16

21

25

Minska energianvändning i
kommunala byggnader

kWh/m2

155

156

157

➔

Minskad elanvändningen i
kommunens byggnader

kWh/m2

67

68

68

➔

Förnybar energi

%

84

81

82,5

➔

Andelen miljöbilar i hela
Uddevalla kommun

%

3,8

4,9

5,1 (riket,
2017)



Resor med
kollektivtrafiken

antal/
inv.

65

64

61 (SEKOM)

➔

Personbilar med
förnybara drivmedel
(internt)

%

36

38

31

23 (riket,
2017)



Förnybara drivmedel
(internt)

%

17

10

8

Koldioxidutsläpp
tjänsteresor

ton/årsarbetare

0,2

0,2

0,15

Totala mängden utsläpp
av koldioxid

ton/inv.

3,6

23

30 (mål 2018)

Är vi bra
idag?

Trend




0,16 (SEKOM,
2017)



2,9 (SEKOM)



1 (6)

Rapport intern miljörevision Uddevalla kommun
2018
Bakgrund

Uddevalla kommun har varit EMAS-registerad sedan 2004. Under 2017 beslutade fullmäktige att kommunen ska utveckla miljöarbetet och att gå över till det internationella
miljöledningssystemet ISO 14001. Under 2018 blev Uddevalla kommun certifierad enligt ISO 14001:2015.
Interna miljörevisionen har utgått från ISO 14001:2015 som har processorienterat synsätt för miljöarbetet, som utgår från organisationens förutsättningar, ledarskap, planering, stöd, verksamhet, utvärdering och förbättring. Internrevisionen har utgått från de
huvudprocesser som har identifierats för miljöledningssystemet samt de processer (fokuspunkter) som har stor miljöpåverkan enligt beslut i revisionsplanen för 2018.
Reviderade verksamheter under 2018
Förvaltning
Alla avdelningsche- KLK
fer (8 personer)

Fokuspunkter

Två kök
Avdelningschef/sektionschef
för måltidsservice
Två anläggningar

SBF

Kommunikation (internt och externt)
Avfallshantering
Energianvändning

KULF

Utbilda – utvecklingsområde inom hållbar utveckling
Revisionen följer skolåret

Under läsåret 20172018.
10 Grundskolor
6 program på gymnasieskolan

BoU

Kommunikation (internt och externt)
Avfallshantering
Energianvändning
Lärande förhållbar utveckling

Ge social aktivering och
meningsfull vardag

Daglig verksamhet
(2 verksamheter)
Ett vård och omsorgsboende

Soc

Process/område
Planering,

Måltidsservice

Stärka kulturen
Bidra till meningsfull fritid

.

Omfattning

Hantering av miljömål
Kommunikation (internt och externt)
Energianvändning

Kommunikation (internt och externt)
Energianvändning
Transporter
Kost (ekologiska livsmedel)
Avfallshantering

Sammanfattning av revisionen
Generellt pågår det ett bra miljöarbete i kommunen och det finns en hög medvetenhet
bland alla som har deltagit vid miljörevisionen under 2018.
Miljöarbetet har under senaste åren integrerats i styr och ledningsmodellen. På avdelningsnivå är miljö och miljömålen ganska självklart att arbeta med. På enhetsnivå uppfattas det som att miljöfokus har minskat i kommunen. Flera enheterna efterfrågar tydligare styrning och ledning kring miljö.
När det gäller energieffektivisering på några av kommunens anläggningar finns det förbättringspotential. Dessa åtgärder kan medföra kostnader som ligga utanför verksamhetens mandat, då det är samhällsbyggnad som är förvaltare och som ansvarar för underhållsplanen.
Förslag på åtgärder utifrån miljörevisionen:
•

Förbättra information- och kommunikation kring miljö och hållbarhetsarbetet i
kommunen.
o Vad ISO-certifieringen innebär och vad nytta med ett miljöledningssystem är.
o Tydliggöra den gröna tråden i verksamhetsplaneringsarbetet från politiska mål till enhetens uppdrag.
o Tydliggöra vad varje chef och medarbetare måste känna till inom miljö
och hållbarhetsarbetet.

•

Samordning kring anläggningarnas behov av energieffektivisering – verksamhetsansvar respektive förvaltare (samhällsbyggnadsförvaltning).

Organisationens förutsättningar

Förutsättningarna för att arbeta med miljö och miljömålen upplever verksamheterna
som goda. Det råder en allmänt en hög miljömedvetenhet. Även om förutsättningarna
och miljömedvetenheten är hög, hänger det mycket på individnivå och vilket engagemang som finns hos närmaste chef. Några verksamheter upplever att miljöfokus har
minskats under de senaste åren. Flera verksamheter lyfte inköp och svårigheter med att
”våga” köpa ekologiskt och etiskt märkta produkter utifrån de ekonomiska förutsättningarna.
Ledarskap och planering

Koppling mellan miljömål, prioriterade områden, uppdrag och mått finns i styrkort på
nämnds nivå. I några fall är miljöaspekten/miljömålen integrerat i uppdragen och är inte
ett renodlat miljöuppdrag eller mått. När det kommer till sektion/enhetsnivå upplevs
miljöperspektivet lågt för flera verksamheterna. De av fullmäktige tagna målsatta måtten om ekologiska livsmedel och Fairtrade – kaffe är okänt på flera av verksamheterna.
Stöd

Kompetens och kompetensutveckling – På de flesta förvaltningarna får medarbetarna
kunskap och kompetens om miljö och hållbarhetsfrågor utifrån intresse och engagemang från exempelvis chefer/rektorer/miljöombud eller ”eldsjälar”.

.

Någon generell kunskap eller kompetensutveckling för chefer/rektorer finns inte inom
hållbarhet och miljöområdet, utan det är upp till varje chef att skaffa sig den kunskap
som behövs.
Verksamhet/Fokuspunkter

Kommunikation – Miljö och miljömålen lyfts fram som väsentligt inom de verksamheter som har besökts. Mer generellt är kommunikationen av miljöarbetet svagt internt och
externt. Men arbete pågår för att marknadsföra kommunens miljöarbete.
En filmserie ”bli klimatsmart” för att uppmärksamma miljö och hållbarhetsfrågor både
extern och internt, och hittills har tre filmer tagits fram och ytterligare filmer kommer
att tas fram under våren 2019. Det finns däremot svårigheter med att hitta information
om kommunens miljöarbetet/miljöledningssystem på Inblicken.
Energianvändning – Det finns en stor medvetenhet att minska energianvändningen. Det
handlar om att släcka lampor, stänga av datorer och byta ut gammal energidrivande teknik..
I de byggnadstekniska aspekterna finns möjlighet till energieffektivisering. Då samhällsbyggandsförvaltningen har ansvar för underhållsplanen har de mandatet att för
dessa åtgärder. Alternativt beställer verksamheten (som bedriver verksamheten) dessa
åtgärder, men då tas kostnaden ur driftbudgeten där det saknas utrymme.
Avfallshantering – Sortering och avfallshantering fungerar väl på de ställen som har besökts. På anläggningarna uppstår det mycket avfall i samband med matcher eller dylikt.
De är allmänheten som då skräpar ner och verksamheten tar hand om och sorterar detta i
den mån som är möjligt.
Det är främst måltidsservice som arbetar med att minska matsvinn. Det som upplevs
som ett problem är beställning av måltid och vad som faktiskt går åt. Matsvinnsproblematiken ses som ett förbättringsområde hos några av de andra verksamheter som besöktes.
Lärande för hållbar utveckling (LHU) – På de skolor som har besökts är det mest en
generell anpassning till LHU i grundskolan och gymnasium som till exempel utveckling
av arbetslagsarbetet, tvålärarsystem i klassrummet, mentorssystem för nyanställda. Det
skulle troligtvis behöva mer stöd och erfarenhetsutbyte mellan skolorna för att LHU ska
kunna genomsyra verksamheterna i större utsträckningen.
Kost (ekologiska livsmedel) – Kännedom om fullmäktiges mål om ekologiska livsmedel
och Fairtrade målen, varierar. Inom måltidsservice är målen kända, men råder osäkerhet
om hur dessa mål ska hanteras i förhållande till budget. För några av de verksamheter
som besöktes var målen inte kända, men köper ändå in vissa ekologiska/Fairtrade
märkta varor/livsmedel.
Transporter – Inom de verksamheter som besökts under året sker inga större transporter
för personalens egen del. Där det förekommer mobila tjänster används många gånger
cykel. Det blir allt vanligare med digitala möten.
Hantering av miljömålen (KLK) - Resultatet visar att alla avdelningar på kommunledningskontoret mer eller mindre aktivt beaktar kommunens miljömål i sin verksamhet. I vilken om-

.

fattning avdelningarna arbetar mot miljömålen beror på verksamhetens karaktär. Vissa avdelningar arbetar mer direkt med något eller några miljömål som relaterar till avdelningens kärnuppdrag och vissa avdelningar integrerar flera av miljömålen till viss del, men inte som en del
av sitt huvudsakliga uppdrag. De flesta miljömål riktar sig till alla verksamheter och utgörs av
sådant som förväntas vara integrerat automatiskt i verksamheten, men som då kanske inte prioriteras i uppföljningen för en enskild verksamhet. De mål som snarare har en eller några få mottagare får ett tydligare ägarskap, vilket kan förbättra uppföljningen.
Utvärdering

Generellt pågår det ett bra miljöarbete i kommunen och det finns en hög medvetenhet
bland alla som har deltagit vid revisionen under 2018.
Miljöarbetet har under senaste åren integrerats i styr och ledningsmodellen. När miljöaspekten är integrerat i verksamhetsplanering utifrån kärnuppdraget och verksamhetens
processer upplevs miljömålen något oklart och otydliga. På avdelningsnivå är miljö och
miljömålen ganska självklara att arbeta med. När det kommer till enhetsnivå uppfattas
det generellt att miljöfokus har minskat i kommunen. Några enheter efterfrågar tydligare
styrning och ledning kring miljö. Generellt finns många mål inom verksamheterna och
då finns risk att tappa bort miljöperspektivet.
Rekommendation och förslag på åtgärd för det fortsatta miljöarbetet

•

Förbättra information- och kommunikation kring miljö och hållbarhetsarbetet i
kommunen.
o Vad ISO-certifieringen innebär och vad nytta med ett miljöledningssystem är.
o Tydliggöra den gröna tråden i verksamhetsplaneringsarbetet från politiska mål till enhetens uppdrag.
o Tydliggöra vad varje chef och medarbetare måste känna till inom miljö
och hållbarhetsarbetet.

•

Samordning kring anläggningarnas behov av energieffektivisering – verksamhetsansvar respektive förvaltare (samhällsbyggnadsförvaltning).

Uddevalla den 8 januari 2019
Birgitte Johansson
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Anteckningor - ledningens genomgång qv ISO 14001, I opril20l9
Nörvoronde: Kommunstyrelsens ordforande Christer Hasslebäck, kommunalråd Jarmo
Uusitalo, kommunalråd Ingemar Samuelsson, kommundirektör Peter Larsson, Miljöstrateg

Birgitte Johansson (mötessekreterare),
Sfoius på åfgörder från föregöende möte den 4 opril20lB

Äteard
Avfallshantering vid
externa hyresavtal brister

Status

*

Kommentar
I de nya avtalen är det löst, men inte i
gamla avtalen.

I en stor organisation finns det alltid

Kommunikation av
mål/uppdrag behöver
stärkas internt

*

Introduktion ftir
nyanställda behöver
stärkas ur ett
hållbarhetsperspektiv

o

Awikelsehantering for
miljö fungerar inte.

o

utmaningar att nå ut i verksamheten.
Även 2018 års miljörevision visar detta

Kortfilm ftir introduktion ftir nyanställda
om kommunens hållbarhetsarbete har
tagits fram av personalavdelningen

Kommunen har lanserat ett nytt system
for hantering av avvikelser for
miljö/säkerhet och brandskydd.
Nanoutbildning har skickat ut till
samtliga anställda. En version för alla
anställda och en version för alla chefer.

Förondring
Kommunen har gått över till den internationella standarden ftir miljöledningssystem
ISO14001 från att tidigare varit EMAS certifierad (Eus frivilliga EU ftirordning för
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miljöledningssystem). Kommunen blev godkänd i december 2017 ftir den äldre
versionen av ISO 14001, som stämde väl överens med EMAS. Kommunen har under
den senaste tiden uppgraderat miljöledningssystemet till den nya versionen av
ISO14001 :2015 och det har inneburit en del ftirändringar. I april 2018 genomftirdes
extern miljörevision och kommunen är sedan dess certifierade enligt de nya kraven
enligt ISO 14001:2015.
Genomgång ov miljöpolicyn
Vid tidigare extern miljörevision, har det påpekats ett behov av omtag gällande
viljeinriktningen i miljöpolicyn. Kommunens mest betydande miljöpåverkan bör
tydligare marknadsftiras ftir att fokusera på vilka förbättring som avses. Vid tidigare
genomgång av miljöpolicyn har eventuell ändring diskuterats och miljöpolicyn bör vid
lämpligt tillf;ille ses över. Alla synpunkter som har inkommit, kommer att hanteras vid
revideringen av milj öpolicyn.
Stiillningstagande: Arbetet med revidering av miljöpolicyn kommer att påbörjas under
hösten 2019 och beräknas vara klar under 2020.
Utvordering ov ovyike/s era pporter
Brister kring awikelsehantering har uppmåirksammats både vid intern och extern
miljörevision under några år. Antalet awikelser som inkommer minskar och under 2018
har endast ett tätal awikelser kommit in tiån törvaltningar.
Under 2018 togs ett omtag ftir avvikelsehantering i Uddevalla kommun. En
kommunikation och åtgärdsplan togs fram som godkändes av kommundirektörens
ledningsgrupp.
Kommunens e-tjåinst "Flexit" skulle användas som databas ftir inrapportering.
Utbildning skulle ske med hjälp av "Nanoutbildning" - kort information som går ut via
e-post till alla anställda. Miljöavvikelsesystemet kompletterades med awikelser för
brandskydd och säkerhet.
Förankring av systemet och hantering har gjort med alla forvaltningar och med
kommunens samverkansgrupp. Januari 2019 lanserade systemet och hittills har tolv
avvikelser rapporterats. Två är felrapporterade, tre är kopplat till brandskydd, ett till
säkerhet övriga till ventilation och temperatur i stadshuset. Dessa avvikelser har
hanterats internt av ansvarig chef.
Utskick av "Nanoutbildningen" kommer att göras med jämna mellanrum som en
påminnelse om att systemet finns.
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att en utvärdering sker.
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En fiirteckning över lagar och krav inom miljöområdet finns i Notisum på Inblicken.
Uppdatering av miljölagar sker minst en gång om året. Miljöstrateg informerar övriga
milj ösamordnare när uppdatering har skett. Milj ösamordnare informerar
lorvaltningschef nåir ftirändringar i lagstiftningär av betydelse eller att ny lagstiftning
kommer. Respektive ftirvaltningsledning ansvarar ftir att kommunicera lagkrav till
berörd personal.
Vissa verksamheter prenumererar på speciallagstiftning ftir deras verksamhet och får
därmed kontinuerligt information om ny lagstiftning.
Som underlag ftir utvärdering har extern miljörevision, avvikelser, tillsyn och
skyddsrond anvåinds.
Samtliga förvaltningar använder bland annat checklistan ftir årlig uppftiljning av
arbetsmiljöarbetet, som besvaras av chef och skyddsombud i samband med skyddsrond.
Svaren på checklistans kontrollfrågor visar att fiirvaring av kemikalier,
kemikalieförteckning och produktvalsprincipema (miljövänliga produkter i ftirsta hand)
fungerar til lfredsställande.
Rutiner finns ftir hantering av övergripande lagstiftning såsom avfallshantering, farligt
avfall, risker och nödlägen. Inga awikelser ftir lagefterlevnad har noterats under 2018.

Ledningen kan konstatera att systemet ftir att ftlja upp att miljölagarna ftiljs fungerar
tillfredsställande och godkänner utvärderingen samt att miljölagar efterlevs.

Genomgång ov intern miljörevision 20IB
Intema miljörevisionen har utgått från ISO 14001:2015 som har processorienterat
synsätt ftir miljöarbetet, som utgår fran organisationens ftirutsättningar, ledarskap,
planering, stöd, verksamhet, utvärdering och ftirbättring. Internrevisionen har utgått från
de huvudprocesser som har identifierats ftir miljöledningssystemet samt de processer
(fokuspunkter) som har stor miljöpåverkan enligt beslut i revisionsplanen för 2018.
Resultat:
Generellt pågår det ett bra miljöarbete i kommunen och det finns en hög medvetenhet
bland alla som har deltagit vid miljörevisionen under 2018.
Miljöarbetet har under senaste åren integrerats i styr och ledningsmodellen. På
avdelningsnivå är miljö och miljömålen självklart att arbeta med. På enhetsnivå
uppfattas det som att miljöfokus har minskat i kommunen. Några enheter efterfrågar
tydligare styrning och ledning kring miljö.
När det gäller energieffektivisering pänägra av kommunens anläggningar finns det
ftirbättringspotential. Dessa åtgåirder kan medftira kostnader som ligga utanför
verksamhetens mandat, då det är samhällsbyggnad som är förvaltare och som ansvarar
ftir underhållsplanen.

3 (7)

Dnr:

Ledningens genomgång

{ffi:

2019-04-01

Åtgdrder:

.
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Förbättra information och kommunikation kring miljö- och hållbarhetsarbetet i
kommunen:
Vad ISO-certifieringen innebär och vad som är nyttan med ett
miljöledningssystem.
Tydliggöra den gröna tråden i verksamhetsplaneringsarbetet från
politiska mål till enhetens uppdrag.
Tydliggöra vad varje chef och medarbetare måste känna till inom miljöoch hållbarhetsarbetet.
Samordning kring anläggningarnas behov av energieffektivisering verksamhetsansvar respektive ftirvaltare.

Resultol ov miljöorbetet 20lB

Resultatet för 2018 visar på både positiv och negativ trend inom några viktiga
miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete.

Siffran ftir antalet resor per invånare 2018 sakna på grund av att Västtrafik rrnder året
bytt system ftir att räkna antalet resor. En uppskattning är att antalet resor per invånare
med kollektivtrafiken inom kommunens stadstrafik åir troligtvis ungefiir den samma som
for 2011.
För ekologiska livsmedel är trenden positiv även om målet pä30% inte har nåtts.
Utveckling under året gått frä.r:r2l% till över 25Yo. Orsak till att målet inte har nåtts
beror pä att det har funnits brist på ekologiska livsmedel hos leverantören. Måltidservice
arbetar kontinuerligt med att minska klimatpåverkan på måltider som serveras, bland
annat genom att använda mer böner, linser och matvete. Nytt livsmedelsavtalet är på
gång under 2019 som kommer att öka utbudet av ekologiska livsmedel.

I kommunens arbete med Fairtade city är ett av målen 100% inköp av rättvisemärkta
produkter i kaffeautomatsavtalet. Jåimfttrt med20l7 har en ökning skett ft)r
rättvisemärkta produkter. Nytt kaffeautomatsavtal som endast skulle erbjuda
Fairtradeprodukter har överklagats. Det innebär ytterligare ftlrdröjning innan det nya
avtalet är på plats.
Andelen bilar med alternativa bränslen har minskat, vilket beror på svårighet med
leverans av bland annat eltbrdon. Det finns även brist på laddningsplatser för
kommunens verksamhetsbilar som är elfordon. Den totala drivmedelsft)rbrukningen har
minskat ftir kommunens egen fordonsflotta. Det saknas statistik för elanvändningen för
de elfordon som ingår i kommunens fordonsflotta.
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När det gäller energieffektivisering har ingen minskning skett. Det beror främst på att
elanvändningen ökar. Dels beror det på användningen av Moduler som är sämre ur ett
energiperspektiv eftersom de oftast är eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom
fiänvärmenätetär oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar.
Antalet datorer ökar kraftigt. Under 2018 har antalet datorer och iPads ökat med 2800
enheter eller lTYo sedan 2017.
Det byts årligen ut stora mängder belysningsarmatur, energibesparingen brukar ligga
kring 60-700% Trots detta syns inte denna besparing.

Kommuninvånare i Uddevalla kommun har alltid varit bra päatt återvinna och har
under flera år legat över medel i Sverige som är 64 kg/invånare 2018. Men trenden är
negativ, liksom ftir övriga Sverige. Främsta orsaken är minskningen av
papperstidningar.
För hushållsavfall har en markant ökning av matavfall har skett sedan separat karl ftir
matavfall inftirdes 2013. Under 2018 har inforandet av papperspåsar ftir matavfall fått
genomslag genom den procentuella ftirdelningen mellan matavfall och restavfall
minskar. Bland annat syftar anviindningen av papperspåsar till att minska
klimatpåverkan och ge lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar genom
att vatten avdunstar vilket i sin tur innebär att vikten minskar.

Koldioxidutsläppen ftir kommunen geografiskt minskar och senaste siffran frän2016 är
pä3,6 torVinvånare. Transportsektor står för den största andelen utsläpp av koldioxid
och personbilar det främst personbilar som orsakar största andelen utsläpp. En trafik och
parkering strategi är framtagen under 2018, som stöd i det fortsatta strategiska arbetet
med att minska utsläppen från transporter.
fvordering ov miljöledningssystemef och stöndigo f örbottringor
Den nya versionen av ISO 14001:2015 sätter större tyngd på det strategiska arbetet,
processer och ledningens engagemang och ansvar.
U

Strategisk plan för 2019 har fokus på hållbar utveckling som ska genomsyra hela
organisationen. Nytt styrkort har antagits som väl har inkluderat miljöperspektivet, med
flera mått som speglar en hållbar utveckling.
Kommunens projekt med ny översiktsplanering ger förutsättningar att ståirka det
långsiktiga strategiska hållbarhetsarbetet ftjr kommunen.
Kommunens ftirprövning gällande upprättande av nya planer är en del av arbetet för en
hållbar samhällsutveckling och arbete pågår för att ytterligare stärka detta arbete.
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Ett samhällsplaneringsutskott har tillsatts ftir att särskilt bevaka hållbar utveckling fiir
Uddevalla kommun.
Under 2018 antogs en trafik och parkeringsstrategi som stöd ftir att hur staden ska
planeras och utvecklas gällande trafik, transporter och parkeringar ur hållbart
perspektiv.
Hållbar upphandling med kategoriteam behöver utvecklas.
Resultat ftr 2018 visar på att ftirbättringar på miljöområdet har skett. Men också på
områden som behöver ftirbättras.

Det som behöver lorbättras är kommunen fordonsflotta, med fler elfordon och
etablering av fler laddningsplatser inom kommunens verksamheter
Laddningsplatser ftir kommunanställdas fordon behöver utvecklas. Anställda har hört av
sig och undrar kring möjligheten att ladda sina bilar.
Anställda som genom miljöbilsavtal uppmuntras att skaffa laddbara fordon behöver
garanteras möjlighet att också ladda sitt fordon. Kommunens anställda kan på så vis bli
a-mbassadörer frr en r-rtvecklino mot ett fossiloberoende sa-mhälle.

Digitalisering generera behov av fler datorer, iPads och annan teknisk utrustning. Det är
viktigt att kommunen är en del av denna utveckling. Det är också viktigt attvara
medveten om att det påverkar målet om energieffektivisering ftir elanvändning. Ett sätt
att minska effekten kan vara att i upphandlingsprocessen ställa krav på låg
energianvändning vid drift så att man inte bara tar hänsyn till inköpskostnaden utan
också till driftskostnaden (livscykelanalys) vid upphandling.

Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgången ändamålsenlig och bidrar
förbättringar.

Förslog

.
o
o
o
o

till

pd bes/ufode ötgorder
Uppdra till kommundirektören ätgärdabrister som framkommit vid intern
miljörevision 2018
Regelbunden uppftljning av kommunens fordon
Utveckla laddinfrastrukturen forkommunens verksamhetsfordon
Utveckla laddinfrastrukturen for kommunanställdas fordon
Beakta livscykelanalys vid upphandling, vid exempelvis upphandling av datorer
och iPads och andra energikrävande produkter.

ledningens genomgång

{w:
U

den

1

2019-04-0t

2Ar9

Christer Hasslebäck
Kommunstyrel sens ordfdrande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-04-18

Handläggare

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

Revisionsrapport grundläggande granskning 2018
Sammanfattning

Kommunens revisorer har låtit genomföra en grundläggande granskning av kommunens
verksamhet 2018. Granskningsrapporten har legat till grund för den prövning av
ansvarsfrihet som kommunfullmäktige genomförde vid dess sammanträde i april.
Granskningsrapporten innehåller vissa rekommendationer ställda till valnämnden och
socialnämnden men inga svar önskas inhämtas från nämnderna.
Granskningsrapporten anmäls hos kommunfullmäktige och nämnderna för kännedom.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-18
Revisionsrapport gällande grundläggande granskning 2018, inkommen 2019-04-05
Följebrev
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00310

Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Mars 2019

Uddevalla kommun
Grundläggande granskning 2018
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en
grundläggande granskning. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har under 2018 även genomfört
fördjupade granskningar och redovisningsrevision som ligger till grund för ansvarsprövningen.
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden.
Kommunstyrelsen och nämnderna har under året erhållit uppföljningar vad gäller ekonomi och
verksamhet. Kommunstyrelsen och nämnderna har behandlat delårsrapporter per april och
per augusti samt verksamhetsberättelser för 2018. Delårsrapporterna och verksamhetsberättelserna innehåller utöver uppföljning av ekonomi även en uppföljning av hur kommunstyrelsen
och nämnderna arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden.
Vi bedömer dock att valnämnden kan utveckla uppföljningen utifrån riktlinjer för ekonomistyrning.
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och merparten av nämnderna inför 2018 antagit internkontrollplaner för året utifrån genomförda riskanalyser. Vidare visar granskningen att
kommunstyrelsen och nämnderna erhållit uppföljning av de kontroller som framgår i respektive
kontrollplan i enlighet med aktuella anvisningar. Vi bedömer dock att det finns utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med intern kontroll.
Av granskningen framgår att kommunfullmäktiges beredningar utfört sina uppdrag i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer
framgår nedan.
•

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

•

Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

•

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

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

•

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

•

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

•

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

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

Kommunrevisionen har under 2018 utöver den grundläggande granskningen genomfört flera fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för
ansvarsprövningen.
1
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1.6. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:
•

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

•

Löpande för en dialog med nämnder och styrelse

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

Kommunstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Socialnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Valnämnden

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

Vision (KF)

Strategisk plan
(KF)

Kommunfullmä
ktiges styrkort

Flerårs- och
verksamhetspl
an (KF /
nämnd)

Nämndernas
styrkort

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

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

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

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

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

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

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

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

Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning delårsrapporterna ska innehålla.
4
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Nämnder och förvaltningar har enligt riktlinjerna en skyldighet att snarast informera kommunstyrelsen respektive kommunledningskontoret om uppkomna avvikelser i pågående och/eller
planerade verksamheter även mellan de ordinarie uppföljningstillfällena.
Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta samt
redovisa åtgärder5.
2.3. Intern kontroll
Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen:
•
•

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

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår nämnderna:
•

•

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

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

5

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

6

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

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

Av de 23 uppdragen kommer 5 stycken från kommunfullmäktige.
Uppföljningen av månadsmått har avsett en månatlig sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter.
12
Budgetavvikelsen överskrider 1 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämnden är därför
ålagd att meddela åtgärd till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
10
11
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Socialnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort i delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetet
med 24 uppdrag och 20 mått.
5.2.1. Dialog med socialnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i socialnämnden fördes en dialog om aktuella
händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella händelser
och utmaningar:
•

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

•

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

•

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

•

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

5.3. Intern kontroll
Socialnämnden fastställde i december 2017 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen
innehåller sex kontrollmoment. Kontrollmomenten avser exempelvis om skäl för val av leverantör dokumenterats (kopplat till direktupphandling) och kollegial granskning kopplat till hantering av kontantkort. Socialnämnden har inte utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till
grund för internkontrollplanen13.
Socialnämnden har i december 2018 erhållit en uppföljning av internkontrollarbetet 2018. Av
uppföljningen i december framkommer att vissa avvikelser konstaterats.
5.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att socialnämnden arbetat med kommunens övergripande mål
och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att socialnämnden arbetat med att
bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styr- och
ledningssystem.
Granskningen visar att socialnämnden erhållit ekonomiska uppföljning återkommande under
året. I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser för helåret. Nämnden
har i samband med beslut om delårsrapporter fattat beslut om åtgärder, något nämnden varit
ålagd att göra detta utifrån fullmäktiges riktlinjer. Nämnden har därtill informerat kommunstyrelsen om avvikelsen samt beslutade åtgärder. I verksamhetsberättelsen redovisas en negativ
budgetavvikelse för året om 22,5 mnkr. Vår bedömning är att socialnämnden i allt väsentligt
Detta framkommer av kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018
(sammanträde 28 mars 2018, §79)
13
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följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning
och rapportering.
Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Nämnden har inte utarbetat en
risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen. Internkontrollplanen har följts
upp i december 2018. Vår bedömning är att socialnämnden bör tillse att det årligen utarbetas
en risk- och väsentlighetsanalys inför arbetet med internkontrollplanen i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.
Nämnden har under 2018 haft tolv sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
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6. Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt reglementet det övergripande ansvaret för kommunens
samtliga lokaler. Nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa
egendom i den mån uppgiften inte givits åt annan. Därtill ansvarar samhällsbyggnadsnämnden
för att uppföra byggnader och verkställa förvärv och försäljningar av fastigheter. Nämnden ska
också bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, detaljplanläggning, byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda
vägar. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 haft elva sammanträden.
6.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer samhällsbyggnadsnämndens styrkort med
antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Samhällsbyggnadsnämnden har i styrkortet 23 strategier, 31 uppdrag14 och
22 mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelse i olika omfattning
arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
6.2. Uppföljning och rapportering
Samhällsbyggnadsnämnden har under året erhållit verksamhetsinformation från förvaltningen
vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Information från
ordförande och förvaltningschef”. Informationen har exempelvis avsett rekrytering av bygglovshandläggare, deltagande i seminarium om träbyggnation samt uppstartat arbete med att
ta fram underlag för kriterier till ett gestaltningsråd.
Av protokoll framkommer att samhällsbyggnadsnämnden fått ta del av ekonomisk information
vid samtliga elva sammanträden under 2018 genom den stående punkten på dagordningen
”Information ekonomi”15. Uppföljning har därtill skett genom delårsrapporter per april och augusti. I delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 1,5 mnkr för
helåret. I delårsrapport per augusti prognostiserades ett nollresultat gentemot budget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr för helåret.
Samhällsbyggnadsnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort
i delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetet med 36 uppdrag och 31 mått.

Av de 31 uppdragen kommer 2 stycken från kommunfullmäktige.
Informationen har exempelvis handlat om förvaltningens arbete med årsbokslut och förslag om reviderade riktlinjer för internhyra. Vid flera av tillfällena har ingen ekonomisk information delgivits nämnden med hänvisning till att det inte funnits någonting att rapportera.
14
15
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6.2.1. Dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i samhällsbyggnadsnämnden fördes en dialog
om aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella
händelser och utmaningar:
•

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

•

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

•

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

6.3. Intern kontroll
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde i januari 2018 internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen innehåller tre kontrollpunkter. Kontrollpunkterna avser direktupphandling, bemötande via telefon och e-post samt diarieföring av handlingar. Samhällsbyggnadsnämnden har
utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen.
Nämnden har i december 2018 erhållit en uppföljning av internkontrollarbetet 2018 genom en
granskningsrapport per kontrollpunkt. Av uppföljningen i december framkommer att vissa avvikelser konstaterats. Förvaltningen har i granskningsrapporterna formulerat ett antal rekommendationer utifrån resultatet.
6.4. Vår bedömning
Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsnämnden arbetat med kommunens övergripande mål och prioriterade områden under året. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem.
Granskningen visar att samhällsbyggnadsnämnden erhållit ekonomisk uppföljning under året.
I delårsrapporterna prognostiserades negativa budgetavvikelser respektive ett nollresultat mot
budget för helåret. I årsredovisningen redovisas en positiv budgetavvikelse för året om 1,2
mnkr. Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt följer de anvisningar
som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 2018. Nämnden har utarbetat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för internkontrollplanen. Internkontrollplanen
har följts upp i december 2018. Vi noterar att nämnden antog internkontrollplanen för 2018
under sammanträdet i januari 2018. Enligt riktlinjerna ska nämnden anta en internkontrollplan
senast i december. Vår bedömning är dock att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak följer
de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll.
Nämnden har under 2018 haft elva sammanträden. Av granskningen framkommer att samtliga
sammanträden har protokollförts. Vår bedömning är att de protokoll och beslutsunderlag vi
tagit del av i allt väsentligt är tydliga.
18

7. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är enligt reglemente kommunens organ för förverkligande av kommunens kulturpolitiska, idrottspolitiska och fritidspolitiska mål. Nämnden ansvarar för att aktivt
stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom kultur- idrotts-, och fritidsområdet. Nämnden ansvarar därtill för att fastställa normer och regler och fördela kommunens
anslag och bidrag till föreningsverksamhet med mera. Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden haft elva sammanträden.
7.1. Styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål och prioriterade områden
I fullmäktiges flerårsplan 2018–2020 framkommer kultur- och fritidsnämndens styrkort med
antagna strategier, uppdrag och mått i arbetet med fullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden. Kultur- och fritidsnämnden har i styrkortet 12 strategier, 13 uppdrag16 och 14
mått utöver kommunfullmäktiges mått.
Vi kan konstatera att nämnden utifrån beskrivningar i verksamhetsberättelsen i olika omfattning arbetat med kommunfullmäktiges övergripande mål och prioriterade områden under året.
7.2. Uppföljning och rapportering
Kultur- och fritidsnämnden har under året har under året erhållit verksamhetsinformation från
förvaltningen vid samtliga sammanträden genom den stående punkten på dagordningen ”Förvaltningschefen informerar”. Informationen har exempelvis avsett anpassning av Rimnersvallen till SM-standard, planerade organisationsförändringar inom avdelningen unga samt information om Uddevalla Ridklubbs begäran om hyresfrihet.
Av protokoll framkommer att kultur- och fritidsnämnden fått ta del av ekonomisk uppföljning vid
två tillfällen under året. Uppföljning har skett genom delårsrapporter per april och augusti. I
delårsrapport per april prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr för året. I
delårsrapport per augusti prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Nämnden godkände delårsrapporterna utan att besluta om åtgärder17.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i verksamhetsberättelsen för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1,6 mnkr för helåret.
Kultur- och fritidsnämnden har följt upp sitt arbete med fullmäktiges och nämndens styrkort i
delårsrapporterna samt i verksamhetsberättelsen för 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs
arbetet med 22 uppdrag och 23 mått.
7.2.1. Dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium
Under kommunrevisionens dialog med presidiet i kultur- och fritidsnämnden fördes en dialog
om aktuella händelser, risker och utmaningar. Enligt presidiet återfinns nedanstående aktuella
händelser och utmaningar:

Av de 13 uppdragen kommer 6 stycken från kommunfullmäktige.
Budgetavvikelsen underskrider 1 procent av nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämnden är därför inte ålagd att meddela åtgärd till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.
16
17
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•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

Demokratiberedningen

•

Hållbarhetsberedningen

•

Valberedningen

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

Bedömning

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

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

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

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

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

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styroch ledningssystem avseende uppföljning och rapportering.
Vi konstaterar dock att valnämnden kan utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

25

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

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

Har
kommunfullmäktiges
beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut

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

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

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

•

Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

•

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

Göteborg den 25 mars

Thomas Edin
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Ludwig Reismer
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

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

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

•

Genomfört en egen riskanalys.

•

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

•

Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering.

•

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

•

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

2018-12-11

•

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-19

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden_________________2018-11-21

•

Socialnämnden________

•

Valnämnden

__________ 2018-12-19
2018-12-11

_____________________2018-12-19

Riktlinjer, anvisningar & reglemente

Internkontrollplaner

•

Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun

•

Kommunstyrelsen

•

Riktlinjer för styrning och ledning

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Riktlinjer för terminologi för olika styrdokument

•

Socialnämnden

•

Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Uddevalla kommun

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Verksamhetsberättelser 2018

Kommunfullmäktiges Flerårsplan 2018 –
2020 med sammanställd budget 2018

•

Årsredovisning 2018

•

Kommunstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Socialnämnden

•

•

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

•

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

•

•

•

Demokratiberedningen

Socialnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2018–2020 med budget 2018

Delårsrapporter per april 2018

Delårsrapporter per augusti 2018

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunens samlade delårsrapport

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Kommunstyrelsen

•

Socialnämnden

•

Barn- och utbildningsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

Socialnämnden

•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Samhällsbyggnadsnämnden

•

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

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

•

2018-01-31

•

2018-01-25

•

2018-01-17

•

2018-01-18

•

2018-02-28

•

2018-02-15

•

2018-02-21

•

2018-02-22

•

2018-03-28

•

2018-03-22

•

2018-03-21

•

2018-03-22

•

2018-04-25

•

2018-04-19

•

2018-04-18

•

2018-04-19

•

2018-05-30

•

2018-05-24

•

2018-05-16

•

2018-05-24

•

2018-06-20

•

2018-06-15

•

2018-06-21

•

2018-06-14

•

2018-08-29

•

2018-08-23

•

2018-07-18

•

2018-08-23

•

2018-09-26

•

2018-09-20

•

2018-08-15

•

2018-09-20

•

2018-10-31

•

2018-10-25

•

2018-09-19

•

2018-10-18

•

2018-11-28

•

2018-11-22

•

2018-10-17

•

2018-11-22

•

2018-12-19

•

2018-12-13

•

2018-11-21

•

2018-12-13

•

2018-12-20

Kultur- och fritidsnämnden

Valnämnden

Demokratiberedningen

Hållbarhetsberedningen

•

2018-01-18

•

2018-01-30

•

2018-02-09

•

2018-02-06

•

2018-02-15

•

2018-04-23

•

2018-03-02

•

2018-03-06

•

2018-03-22

•

2018-12-05

•

2018-03-14

•

2018-04-04

•

2018-04-19

•

2018-04-06

•

2018-05-08

•

2018-05-24

•

2018-05-04

•

2018-06-05

•

2018-06-12

•

2018-09-07

•

2018-09-04

•

2018-08-30

•

2018-11-19

•

2018-10-05

•

2018-10-02

•

2018-09-20

•

2018-12-07

•

2018-11-02

•

2018-11-06

•

2018-10-18

•

2019-01-08

•

2018-12-07

•

2018-12-04

•

2018-11-22

•

2018-12-13

Valberedningen
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2019-04-03

Kommunens revisorer

Till: Kommunstyrelsen
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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.

7

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.
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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
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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: Kommunfullmäktige

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, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden som efter granskningen bedöms kvarstå.
Följande rekommendation 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 rekommendation 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 rekommendation 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.
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Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Uddevalla den 3 april 2019

Christian Persson
Ordförande

Carl-Johan Sernestrand
Vice ordförande

Dnr:

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-04-26

Handläggare

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

Fyllnadsval till godemän fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har genom meddelande från länsstyrelsen 2019-03-13 blivit
uppmärksammade på att Johan Augustsson (M) inte längre är folkbokförd i kommunen.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en
förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden (KL 4:7).
Johan Augustsson (M) har blivit uppmärksammad på ovanstående men ingen ansökan
har inkommit och kommunledningskontoret föreslår därför att fyllnadsval till gode män
fastighetsmyndighet förrättas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till gode män fastighetsbildningsmyndighet välja X till och med 2022-12-31

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Walda
Lantmäteriet
Länsstyrelsen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00219

Ks
Sebastian Johansson
Från:

Skickat:

Ti[:
Ämne:

Kontaktcenter < Kontaktcenter@ uddeva la.se >
den 26 april 2019 08:00
Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret
VB: Avsägelse uppdrag [2019MC1 5344]
I

Från: Stig Ma rklu nd <
hotmai l.com>
Skickat: den 25 april 2019 L9:42
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen @uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag
Jag avsäger mig uppdraget som ledamot

i Stiftelsen barnhemmets våinner

Stig Marklund (MP)

Kopia MP gruppledare Karna Thomasdotter

coq/q

Tjänsteskrivelse
2019-03-29

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
2019/286
Undertecknad anmälan om deltagande i insatser mot langning 2019
2019/219
Ny ersättare David Bertilsson för Johan Augustsson ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
dok 297711
Protokoll Årsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 2019-03-29.
Demokratiberedningens protokoll, 2019-04-11
2018/800
Gun Lignell föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör anlägga ett reglerat
övergångsställe för gående i korsningen Asplundsgatan och St. Hellevigsgatan. Under
hösten har en gångpassage iordningsställts som bidrar till att dämpa de höga farter som
förslagsställaren önskar. Samhällsbyggnadsnämnden besluta att med genomförd åtgärd
anse medborgarförslaget besvarat.
2018/692
Pernilla Pääjärvi föreslår i ett medborgarförslag att ett farthinder behöver anläggas i
korsningen Fasserödsvägen och Diamantvägen. Trafikenheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen delar förslagsställarens synpunkter att vägen trafikeras
med höga farter och att tryggheten i området skulle förbättras med någon form av
fartdämpande åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, att bifalla medborgarförslaget och ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på fartdämpande
åtgärder under 2019.
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2018/589
Ann Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska anlägga en
familjelounge i centrum. Då kommunen inte förfogar över särskilt många lämpliga
lokaler i centrum beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslag.
2018/315
Per Byding föreslår i ett medborgarförslag att skyndsamt montera tillfälliga farthinder
på Göteborgsvägens längre sträckor. Trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen
delar förslagsställarens synpunkter och har för avsikt att ta ett lite större grepp runt
Göteborgsvägen och i samband med det också se över möjligheten att anlägga fler
övergångsställen och dessa kan i så fall bli upphöjda och bidra till sänkt hastighet och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.
2018/314
Amanda Rönnberg föreslår i ett medborgarförslag att farthinder behöver anläggas på
sträckan Valhallavägen 27-31. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget med motivering att det är en gata där genomfartstrafik är förbjuden
och om det förekommer olovlig körning så är det en fråga för polisen.
2018/374
Martin Lindberg föreslår i ett medborgarförslag om farthinder på Göteborgsvägen.
Trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen delar förslagsställarens synpunkter
och har för avsikt att ta ett lite större grepp runt Göteborgsvägen och i samband med det
också se över möjligheten att anlägga fler övergångsställen och dessa kan i så fall bli
upphöjda och bidra till sänkt hastighet och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med
detta att medborgarförslaget är besvarat.
2019/46
Kultur och fritidsförvaltningen har medborgarförslag från Anna Karlsson om att lägga
ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas att
väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar av
staden, från invånarnas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje år i
museiparken. Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show.
Utredningen visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I
ett stadsrum som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna
uppleva det. Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens
avsatta medel. Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi
på nyårsafton och avslår därmed medborgarförslaget.

2018/902
Kultur och fritidsförvaltningen har medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om
att lägga ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas
att väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar
av staden, från invånarnas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje
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år i museiparken. Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show.
Utredningen visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I
ett stadsrum som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna
uppleva det. Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens
avsatta medel. Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi
på nyårsafton och avslår därmed medborgarförslaget.
2019/310
Revisionsrapport grundläggande granskning 2018. Ärendet har skickats för kännedom
till valnämnden, ekonomiavdelningen och socialnämnden.
Protokoll 2019-04-04, Gemensamt möte för kommunala rådet för äldre och kommunala
rådet för personer med funktionsnedsättning
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Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

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

Medborgarförslagets ärende:
Gör Skafterödsvägen säkrare med en fullständig trottoar
Ditt medborgarförslag:
Hej!
Skafterödsvägen upp till bostadsområdet Hälle i Ljungskile är en säkerhetsrisk för fotgängare. Tyvärr
har bara delar av den hårt trafikerade vägen en trottoar. Sträckan som saknar trottoar (korsningen
Konvaljevägen till korsningen Rosenvägen) löper också längs med en bergvägg som skapar en skymd
sikt. Som det är nu är vi många barnfamiljer som måste gå omvägar för att ta oss ned och över till
Lyckorna. Under midsommar är det säkrare, då är vi många som går med barnvagnar och cyklar längs
vägen för att se stången resas på Lyckorna.
Nu har Uddevalla kommun en möjlighet att visa att det inte bara sker satsningar på infrastrukturen i
Uddevalla centrum, utan även i andra delar av kommunen. Det rör sig alltså om att "fylla i " en
sträcka på cirka 300 meter. En sträcka som skulle göra vägen säkrare för fotgängare, med eller utan
barnvagn. Jag bifogar en bild från kvällens promenad. Då hade jag inte med mig barnen i barnvagn
och på cykel. När barnen är med tar vi som sagt andra vägar.
Jag hoppas på att vägen kan bli säkrare, tack vare åtgärder från kommunens sida!
Vänligen,
Ellen Ahinko Andersson, Ljungskilebo
Dagens datum:
16 april 2019
Namn:
Ellen Ahinko Andersson

Skicka med en bilaga
skafterodsvagen.jpg

Medborgarförslagets ärende:
Social nattbio
Ditt medborgarförslag:
Jag skulle vilja att det fanns möjlighet för hemlösa eller andra som saknar fast bostad eller
övernattningsmöjligheter samt andra som kan av olika skäl vilja titta på film att kunna gå till en
nattöppen biograf.
Tanken är att man kan få en stol med en filt. Om man somnar så är det ok. Vill man titta på filmen så
är det ok.
Om man vill och kan betala så skall det kunna vara möjligt alternativt så skall det vara gratis. I första
under vintermånaderna då det är kallt ute varvid behovet av en övernattningsplats ökar.
Det borde finnas någon form av lokaler i kommunens regi som kan vara lämpliga att använda.
Dagens datum:
190425
Namn:
Klara Puolakka

{S 7ot1f3"-,
Sebastian Johansson
Från:

noreply@uddevalla.se
den 26 april201913:51
Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret
Medborgarförslag
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Medborga rförslagets

ä

rende:

Kulturhus - förslag på fastighet

Ditt medborgarförslag:
Varför inte göra om Gallionens lokaler till ett nytt kulturhus i Uddevalla?
Utmärkt läge, stora skyltfönster att ha utställningar/konst i, hög tillgänglighet och handikappvänligt. Skulle öka
attra ktionsvärdet av citykärnan.
Dagens datum:

L90426
Namn:

Malin Elbing
Adress:

Postnummer och ort:
,,Jddevalla

E-post:

