
 Revisionsrapport 2021 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla kommun 

Grundläggande granskning 2021 

 

 

  



 

1 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning .............................................................................................................. 2 

2. Inledning .......................................................................................................................... 3 

3. Granskningens utgångspunkter ................................................................................... 4 

4. Kommunstyrelsen........................................................................................................... 5 

5. Barn- och utbildningsnämnden .................................................................................... 8 

6. Kultur- och fritidsnämnden.......................................................................................... 11 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ....................................................................................... 13 

8. Socialnämnden.............................................................................................................. 15 

9. Överförmyndaren .......................................................................................................... 17 

10. Kommunfullmäktiges beredningar ............................................................................. 18 

11. Sammanställd bedömning per nämnd ....................................................................... 19 

12. Samlad bedömning ....................................................................................................... 19 

 

Bilaga 1: Bakgrund 

Bilaga 2: Kommunens styrmodell 

Bilaga 3: Källförteckning 

 

 

  



 

2 

1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Uddevalla kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och 

beredningar och har genomförts genom dokumentstudier, nämnddialoger och skriftliga frågor.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag  

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2021. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

räkenskapsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per sista december 2021 i 

preliminär verksamhetsberättelse. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt 

kommunens styr- och ledningssystem har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse och 

nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan 

sammanställs vår bedömning av nämndernas arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Bedömningarna grundar sig på granskningens revisionskriterier 

och har resulterat i ett antal rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 

 

 

 

33

Styrning 

8

Uppföljning

6

Intern kontroll



 

3 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått 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? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån 

lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också 

ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.  
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styr- och 

ledningssystem samt riktlinjer2. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 

med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 

som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styr- och ledningssystem samt riktlinjer är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha 

genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och nämndens egna mått 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året3 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige4 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in underskott före årets slut, vid 

väsentlig budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse 

till kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag  

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll  

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat nämndernas internkontrollarbete 

 

Kommunfullmäktige har under 2021 beslutat om undantag från riktlinjerna för ekonomistyrning 

avseende krav på åtgärder för att arbeta in underskott samt rapportering av väsentliga 

avvikelser. Detta med anledning av pågående pandemi. Kriterierna B4 och B5 påverkas av 

undantagen. Mer information om innebörden av undantagen framgår i bilaga 3 

revisionskriterier. 

  

 

2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll.  
3 Löpande delårsrapport per april och augusti, controllerrapport per februari och oktober.  
4 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska två controllerrapporter genomföras under 

året, som översänds till kommunstyrelsen i februari och oktober.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning 

Av uppföljning av kommunstyrelsens styrkort framgår att fyra av elva mått har uppnåtts för 

2021. Fyra mått har inte redovisats5. I diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för 

kommunstyrelsens styrkort enligt kommunens årsredovisning. Den redovisade 

måluppfyllelsen stämmer inte överens med det som redovisas i kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse för 2021. Den redovisade måluppfyllelsen överensstämmer däremot 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg. Vid kontakt med 

kommunledningskontoret framgår att det är den måluppfyllelse som inrapporterats i styrning- 

och ledningsverktyget som stämmer och att måluppföljningen som redovisas i 

verksamhetsberättelsen i vissa avseenden blivit felaktig6. 

 

Diagram 1: Redovisning av kommunstyrelsens styrkort 2021. Fem mått är helt uppfyllda (grön), två mått är ej 

uppfyllda (rött) och fyra mått är inte redovisade (grått). 

4.2. Uppföljning och uppsikt 

Inga avvikelser har noterats för kommunstyrelsens uppföljning. 

I delårsrapporten för april prognosticerade kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 4,8 mnkr 

mot budget. I delårsrapport per augusti prognosticerade kommunstyrelsen istället en positiv 

 

5 För ett av dessa mått ges ingen förklaring till varför resultat inte följts upp. För resterande tre mått ges 

en förklaring, där det i två fall uppges att statistiken kommer vara til lgänglig under första halvåret 2022 

och i det tredje fallet uppges att måttet inte kunnat följas upp då det systemtekniskt och administrativt 

beskrivs vara mycket kostsamt. 

6 I verksamhetsberättelsen beskrivs att ett mått har uppnåtts. I utdraget f rån styrning- och 

ledningsverktyget f ramgår att fyra mått har uppnåtts. 

4

3

4
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avvikelse på 1,5 mnkr. Av årsredovisning framgår att styrelsens resultat för helåret 2021 är en 

positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. 

Det har inför delårsbokslutet per augusti 2021 tagits fram en detaljerad uppföljning av 

budgetavvikelser relaterade till pandemin, uppdelat per berörd nämnd. Uppföljningen är gjord 

med hänvisning till de tillfälligt ändrade riktlinjer för ekonomistyrning som kommunen beslutat 

om i och med pandemin. 

Inga avvikelser att notera gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt7. 

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer8. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i november 2021 uppges att pandemin fortsatt är en stor utmaning.  

 

 Presidiet framför att ett arbete pågår för att ta fram rutiner och riktlinjer kopplat till den 

nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021. Styrelsen beskrivs vara i en 

kartläggande fas där det undersöks om upphandling behövs genomföras för att klara 

att uppfylla de krav som den nya lagen medför. Arbetet beräknas färdigställt i maj 2022.  

 

 Kommunen har flera stora investeringar som planeras att genomföras under 

kommande år. I dialog framförs att tidigare låga investeringsvolymer bidragit till att det 

framgent istället blir särskilt hög investeringstakt för att komma ikapp med de behov 

som finns. Bland investeringarna återfinns bland annat nytt badhus och 

högvattenskydd. 

 

 Bland de omvärldsfaktorer som kommunen är mest känslig för framförs kraftiga 

räntehöjningar som en sådan faktor som skulle kunna ha stor inverkan på kommunen. 

Samtidigt justeras endast en liten del av kommunens totala lån årligen. Kraftiga 

räntehöjningar skulle därför endast gradvis, över en längre period, påverka kommunen. 

 

7 Kommunens bolagspolicy har ändrats under 2021. Kommunstyrelsen deltar årligen i planerings - och 

uppföljningsdagar med bolagen, vilka ersätter tidigare uppsiktspliktsmöten. Kommunstyrelsen deltog vid 

planerings- och uppföljningsdag i mars 2021. 

8 Uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete 2021 väntas ske i mars 2022 ef ter granskningens 

slutförande. 
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4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs 

i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att 

måluppfyllelsen för en betydande andel av måtten inte har mätts/redovisats. Därtill har 

kommunstyrelsen en begränsad måluppfyllelse bland de mått som har mätts. 

Av granskningen framkommer att måluppföljningen som redovisas i kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse inte stämmer överens med det som är inrapporterat i kommunens 

styrning- och ledningsverktyg. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Styrelsen har erhållit ekonomisk uppföljning i form av delårsrapporter och 

controllerrapporter för samtliga nämnder. Inför delårsbokslutet i augusti har det även gjorts en 

detaljerad uppföljning av budgetavvikelser relaterade till pandemin per berörd nämnd. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till styrelsen. 



 

8 

5. Barn- och utbildningsnämnden 

5.1. Styrning 

Av uppföljning av barn- och utbildningsnämndens styrkort framgår att tre av fem mått har 

uppnåtts för 2021. I diagram 2 beskrivs måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämndens 

styrkort enligt kommunens årsredovisning. 

 

Diagram 2: Redovisning av barn- och utbildningsnämndens styrkort 2021. Tre mått är helt uppfyllda (grön), ett mått 

är ej uppfyllda (rött) och ett mått är inte redovisat (grått). 

5.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden utöver delårsrapporterna har tagit del av ekonomisk 

uppföljning per februari, samt i controllerrapport per juni och oktober som informationspunkt. 

Dock framgår inte av protokoll resultatet och den ekonomiska prognosen vid dessa 

uppföljningar. 

Nämnden har prognosticerat underskott i delårsrapport per april och augusti. I delårsrapporten 

per april prognosticerades en negativ avvikelse mot budget om 27,4 mnkr. I delårsrapporten 

per augusti lämnas en prognosticerad negativ avvikelse mot budget om 27 mnkr för helåret. 

Lägre statsbidrag och kommunbidrag, höga lönekostnader i kombination med stagnerande 

elevtal inom grundskolan samt högre personalkostnader på grund av pandemin för 

gymnasieskolorna anges som orsak.  

Inga åtgärder har föreslagits i samband med rapporterna med hänvisning till att undantag 

åberopats i enlighet med den förändrade riktlinjen för ekonomistyrning och kostnader kopplat 

31

1
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till pandemin9. Avvikelsen betraktas därmed inte som väsentlig och inga åtgärder krävs utifrån 

de förändrade riktlinjerna.  

Av preliminär årsredovisning framgår att nämndens resultat för helåret 2021 är en negativ 

budgetavvikelse på 16,9 mnkr10.  

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

5.4. Resultat av dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin har påverkat verksamheten 

till stor del. Nämnden har delegerat till förvaltningschef om att fatta beslut om 

distansundervisning som sedan återrapporterats till nämnden. 

 

 I dialogen beskrivs att den planerade etableringen av en friskola i kommunen kommer 

påverka verksamheten. Nämnden beskriver att det i nuläget inte finns elever som 

väntar på att få en skolplats, vilket betyder att förvaltningen kommer behöva minska 

sina skolplatser om en friskola etableras. 

 

 Den förändrande skolstrukturen beskrivs ha varit en utmaning under året. Den 

befolkningsprognos som utgjorde grund för arbetet stämde inte. Arbete med att ta fram 

ny befolkningsprognos pågår. 

 
 Under året har nämnden arbetat intensivt med frågor kopplat till arbetsmiljö på 

gymnasieskolan. Skolorna är inte längre öppna för alla utan ett passersystem har 

införts för att komma in i skolan. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mått 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

kommunens riktlinjer. Vi konstaterar att nämnden gör ett underskott om 16,9 mnkr men att 

underskottet inte överstiger ett sådant belopp som föranleder åtgärder från nämnden enligt 

den ändrade riktlinjen för ekonomistyrning. 

 

9 I riktlinjerna f ramgår att undantaget på krav på åtgärder gäller kostnader för vuxenutbi ldning. 

Exkluderat kostnader för vuxenutbildning understiger den prognosticerade avvikelsen 1 procent av 

nämndens kommunbidrag. 

10 Exklusive kostnader för vuxenutbildning är underskottet 7,3 mnkr.  
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Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med 

riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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6. Kultur- och fritidsnämnden  

6.1. Styrning 

Av uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens styrkort framgår att 5 av 13 mått har uppnåtts 

för 2021. Sex mått har inte uppnåtts. I diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för kultur-och 

fritidsnämndens styrkort enligt kommunens årsredovisning. Den redovisade måluppfyllelsen 

stämmer inte överens med det som redovisas i kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsberättelse för 2021. Den redovisade måluppfyllnaden överensstämmer däremot 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg11. 

 

Diagram 3: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2021. Fem mått är helt uppfyllda (grön), sex mått 

är ej uppfyllda (rött) och två mått är inte redovisat (grått).  

6.2. Uppföljning 

I delårsrapporten per april prognosticerades ett underskott mot budget för helåret om 7,6 mnkr. 

Underskottet förklaras av pandemin såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang samt ökade kostnader för kommunens samlade vaccinationscenter. Inga 

åtgärder föreslogs, då underskottet faller under den ändrade riktlinjen för ekonomistyrning och 

kostnader kopplat till pandemin som tillfälligt undantar kravet på att redovisa åtgärder.  

I delårsrapporten per augusti prognosticerades ett underskott mot budget för helåret på 7,9 

mnkr. I likhet med delårsrapporten per april redovisas inga åtgärdsförslag. Nämnden har i även 

denna uppföljning åberopat undantag med hänvisning till den ändrade riktlinjen för 

ekonomistyrning.  

 

11 I verksamhetsberättelsen f ramgår att tre mått har uppnåtts, medan det f ramgår i utdraget f rån styrning- 

och ledningsverktyget att fem mått har uppnåtts. Som framgår av avsnitt 4.1 i rapporten har 

kommunledningskontoret bekräf tat att det är den måluppfyllelse som inrapporterats i styrning - och 

ledningsverktyget som stämmer och att måluppföljningen som redovisas i verksamhetsberättelsen i 

vissa avseenden blivit felaktig. 

5

6
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I riktlinjen framgår att undantaget på krav på åtgärder endast gäller kostnader för 

avdelningarna fritid samt unga. I delårsrapporten i augusti var den prognosticerade negativa 

budgetavvikelsen för avdelning fritid och avdelning unga 7,7 mnkr. Det innebär att nämndens 

övriga verksamheter prognosticerade göra ett underskott på 0,2 mnkr. Budgetavvikelsen för 

nämndens verksamheter exklusive avdelningen Fritid och Unga understiger därmed 1 procent 

av nämndens kommunbidrag, eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat och 

betraktas därför inte som en väsentlig avvikelse med åtgärdskrav enligt fullmäktiges riktlinjer. 

Av preliminär årsredovisning framgår att nämndens resultat för helåret 2021 är en negativ 

budgetavvikelse på 5,2 mnkr. Helårsresultatet 2021 för avdelning fritid och avdelning unga är 

en negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

6.4. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2021 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att mycket arbete under året har ägnats 

åt det nya badhus som planeras vara färdigställt 2024. Badhuset planeras anläggas på 

plats där två fotbollsplaner nu ligger. Nämnden beskriver att detta inneburit ett stort 

förvaltningsövergripande arbete. 

 

 Förvaltningen har genomgått en omorganisation som inneburit minskad personal, 

samtidigt som uppdraget i vissa fall ökat. Det beskrivs vid dialogen ha varit en utmaning 

att matcha den ökade arbetsmängden med personalen efter omorganisationen.  

 

 Arbetet med att överse föreningsbidragen har försenats till 2022. Översynen beräknas 

nu vara färdigt under 2022.  

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens mått är begränsad då närmare hälften av måtten inte 

har uppnåtts samt att ytterligare två mått inte redovisas. Av granskningen framkommer att 

måluppföljningen som redovisas i nämndens verksamhetsberättelse inte stämmer överens 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

kommunens riktlinjer. Vår bedömning är vidare att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll i enlighet med riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Styrning 

Av uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort framgår att två av fem mått har 

uppnåtts för 2021. I diagram 4 beskrivs måluppfyllelsen för samhällsbyggnadsnämndens 

styrkort enligt kommunens årsredovisning. 

 

Diagram 4: Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2021. Två mått är helt uppfyllda (rött), två mått är 

ej uppfyllt (rött), ett mått är inte redovisat (grått). 

7.2. Uppföljning 

I delårsrapporten per april prognosticerades en negativ avvikelse mot budget om 16 mnkr. I 

delårsrapporten förklaras underskottet av Stadsutvecklingsprojekten. Av kommunstyrelsens 

protokoll per juni framgår att styrelsen informerats om underskottet. Kommunstyrelsen har då 

beslutat att samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att vidta åtgärder i syfte att minska 

underskottet. I delårsrapporten per augusti prognosticerades underskottet för helåret uppgå till 

6,5 mnkr. Det prognosticerade underskottet beskrivs ha minskat på grund av att kostnader för 

rivningar inte kommer att falla ut under året, utan istället kommer ske under 2022. I rapporten 

presenteras ett antal åtgärder sedan delårsrapporten i april för att för att minska underskottet.  

Åtgärder som presenterades i delårsrapporten och som godkänts av nämnden på 

nämndsammanträde i oktober är att:  

 Inte anställa personal som planerat för de identifierade behov till 
stadsutvecklingsprojekten.  

 Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten. Istället arbeta 

mot finansierade uppdrag som genererar intäkter. 
 Minska takten på framfart inom stadsutvecklingsprojektet generellt.  

Åtgärderna är inte  effektberäknade. Det framgår inte hur mycket förvaltningen beräknats 

spara med föreslagna åtgärder och när i tid. 

2

2

1

Uppfyllelse av samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2021

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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I controllerrapport per oktober prognosticerades ett underskott mot budget om 10,5 mnkr för 

helåret. Förändringen i prognosen förklaras av kostnader för rivning och sanering av en husdel 

på Ramnerödsskolan. 

Av preliminär årsredovisning framkommer att nämndens resultat är ett underskott mot budget 

på 1,9 mnkr för 2021. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.4. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2021 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin fortsatt påverkat 

verksamheten under året.  

 

 Presidiet uppger att förvaltningen lyckats minska handläggningstiderna kraftigt under 

året. 

 

 Detaljplanprocessen är under digitaliseringsarbete. Nämnden uppger att de har saknat 

tillräckliga medel för att färdigställa digitaliseringen.  

 

 Presidiet beskriver att de får motta en stor mängd medborgarförslag. Det saknas i 

nuläget en tillräcklig metodik men även tilldelade budgetmedel nog för att hantera alla 

medborgarförslag. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens måluppfyllelse i arbetet med 

nämndens mått är begränsad. Inga avvikelser i övrigt har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjer. Nämnden har vid varje prognostillfälle rapporterat 

avvikelsen till kommunstyrelsen. Nämnden har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en 

budget i balans. Åtgärderna har dock inte varit kostnadssatta. Det framgår inte att 

kostnadsanalyser genomförts för att beräkna effekten av de beslutade åtgärderna. Av 

preliminär årsredovisning framkommer samtidigt att nämndens resultat är ett underskott mot 

budget på 1,9 mnkr för 2021 vilket innebär att merparten av underskottet har arbetats in under 

året. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas inga rekommendationer till nämnden. 
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8. Socialnämnden 

8.1. Styrning 

Av uppföljning av socialnämndens styrkort framgår att tre av fem mått har uppnåtts för 2021. I 

diagram 5 beskrivs måluppfyllelsen för socialnämndens styrkort enligt kommunens 

årsredovisning.  

 

Diagram 5: Redovisning av socialnämndens styrkort 2021. Tre mått är helt uppfyllt, ett mått är ej uppfyllt (rött) och 

ett mått är ej redovisat (grått). 

8.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.4. Resultat av dialog med socialnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin fortsatt varit en stor 

utmaning under året. Personalen har på grund av pandemin fått ökad arbetsbelastning.  

 

 Nämnden beskriver att i takt med att samhället förändras inkommer flera olika typer av 

orosanmälningar än tidigare. Orosanmälningar kring missbruk är vanligt 

förekommande, men även orosanmälningar kopplat till hedersproblematik har ökat på 

sistone. 

3
1

1

Uppfyllelse av socialnämndens styrkort 2021

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad



 

16 

 Nämnden beskriver personalbehovet kontra den demografiska utvecklingen som en 

stor utmaning framgent. Antalet personer som förvaltningen behöver anställa är fler än 

antalet personer som tillkommer i yrkesför ålder i kommunen.  

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mått 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med riktlinjer. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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9. Överförmyndaren 

9.1. Styrning och uppföljning 

Överförmyndaren har antagit en verksamhetsplan för 2020–2021 med verksamhetsmål. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år vid nämndens sammanträden. 

9.2. Intern kontroll 

I skriftliga svar anger överförmyndaren att Länsstyrelsen varje år genomför en tillsyn av 

överförmyndaren. De brister som framkommer där utgör grund för riskanalysen för 

internkontrollplanen. Internkontrollplan för 2021 antogs i november 2020.  

9.3. Väsentliga händelser under året 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit av skriftliga 

svar. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 som utgångspunkt.  

 Överförmyndarens byte av ärendehanteringssystem försenande årsredovisningarna 

för 2020. Införandet av det nya systemet blev försenat ett par månader och påverkade 

då arbetsbelastningen bland annat genom att alla handlingar ska skannas in i det nya 

systemet. 

 

 Tillgången på ställföreträdare är fortsatt låg. Pandemin beskrivs ha påverkat 

möjligheten att rekrytera ställföreträdare.  

 

 Det har varit stora utmaningar att upprätthålla verksamheten under året med bakgrund 

av vakanser, sjukskrivningar föräldraledigheter och införandet av det nya 

ärendehanteringssystemet. 

9.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i kommunfullmäktiges 

reglemente. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till överförmyndaren. 
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10. Kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

10.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 

uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 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. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till kommunfullmäktiges beredningar.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier.  

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 

KS             

BUN             

KFN             

SBN             

SN             

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2.  

 Styrning 
Uppföljning/arbete med 

uppdrag12 
Intern kontroll 

ÖFN    

DB    

VB    

 

 

 

        Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Tillräcklig styrning för att leva upp 

till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan 

med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort 

utif rån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av 

kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillf redsställande 

måluppfyllelse i arbetet med 

fullmäktiges och nämndens egna 

mått 

 

Tillräcklig uppföljning av 

verksamhet och ekonomi  

▪ B1. Följt upp verksamheten i 

delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid 

fyra eller f ler tillfällen under året 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar 

till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

12 Arbete med uppdrag avser beredningar. 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in 

underskott före årets slut, vid 

väsentlig budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk 

avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig 

uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag 

 

 

Systematiskt arbete med intern 

kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan 

utif rån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med 

intern kontroll   

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat 

nämndernas internkontrollarbete 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Vi konstaterar att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

nämndernas egna styrkort. Vi noterar även att kommunstyrelsen har en betydande andel mått 

som inte har redovisats eller följts upp för helåret vilket enligt vår mening innebär att 

måluppföljningen som sådan riskerar bli missvisande och svårbedömd. Vi noterar därtill att det 

förekommer felaktig information avseende måluppfyllelsen i ett antal nämnders 

verksamhetsberättelser jämfört med vad som inrapporterats till kommunens styrning- och 

ledningsverktyg. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en 

tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt ett tillräckligt 

arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att 

verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag.  

 

Inga rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen eller nämnderna.  

 

 

 

Göteborg den 31 mars 2022   

  

    
Andreas Haugen   Thomas Edin  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll13 

I revisorernas revisionsplan för 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndaren, 

demokratiberedningen och valberedningen.14 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

 

13 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 

14 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under innevarande år och omfattas därmed inte av 

granskningen.  
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sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges 

kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten 

för upp- 

följningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.  

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

 Kommunstyrelsen  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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. Dialogerna återges kortfattat under respektive 

nämnd.  

 

Uppföljande granskning  

Inom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts  

av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2019. Den uppföljande 

granskningen har dokumenterats i en separat rapport.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige (fullmäktige) beslutade om sin nuvarande styrmodell den 13 mars 2019. I 

dokumentet ”Riktlinjer för styrning och ledning” framgår hur modellen ska tillämpas. I figur 2 

beskrivs EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem.  

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 

styrande majoritet och opposition. Översiktsplanen utgör en koppling mellan kommunens 

vision och den strategiska planen som antas varje mandatperiod. Detta genom att identifiera 

de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör 

grunden för översiktsplanen. Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje 

mandatperiod. Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny 

mandatperiod. Planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar: 

 Kommunens vision. 

 Den styrande majoritetens politiska plattform. 

 Riktningar från översiktsplanen. 

 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 

 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 

och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

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. 

Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 

internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 

politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 

nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 

nämndkort.  

 

Figur 2. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell 

 

 

 

 

 

Vis ion (KF)
Övers iktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 

reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare15. I den 

grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 

om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 

verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 

verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 

reviderad den 9 september 2020). 

12.1.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 

kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 

utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 

initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 

projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 

hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

12.1.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval16. 

  

 

15 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 

16 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  



 

24 

Bilaga 3. Tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla 

kommun 2021 

Kommunfullmäktige har under 2021 beslutat om undantag från riktlinjerna för ekonomistyrning 

avseende krav på åtgärder för att arbeta in underskott samt rapportering av väsentliga 

avvikelser. Detta med anledning av pågående pandemi. Väsentlig avvikelse definieras som 

avvikelser som är 1 procent av respektive nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 

kommunens budgeterade helårsresultat.  

Undantaget från riktlinjerna för ekonomistyrning innebär att avvikelser hänförbara till 

pandemieffekter undantas för kravet på åtgärder. Undantaget gäller följande delar av 

kommunens verksamhet: 

 Vuxenutbildningen 
 Arbetsmarknadsavdelning (Försörjningsstöd) 
 Avdelningen Fritid och Unga 

Undantaget omfattar inte åtgärder där separata beslut fattas av kommunstyrelsen. Effekterna 

ska tydligt redovisas och kvantifieras i ordinarie rapporteringstillfälle för att undantaget ska 

gälla. Avvikelserna på grund av pandemin ska sammanställas per nämnd/förvaltning vid 

rapportering.  
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2021-11-17 

• Barn- och utbildningsnämnden   2021-10-26 

• Kultur- och fritidsnämnden_________ 2021-10-26 

• Samhällsbyggnadsnämnden________ 2021-10-26 

• Socialnämnden______________  2021-10-26 

Dokumentförteckning  

• Riktlinjer för ekonomistyrning  

• Tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning 

• Riktlinjer för intern kontroll  

• Riktlinjer för styrning och ledning  

• Strategisk plan 2020–2023 

• Felårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Årsredovisningar 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

 

Verksamhetsplan med budget 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

•  

Protokoll 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

 

Delårsrapport per augusti  

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

 


