KALLELSE
FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid och plats:

torsdagen den 02 maj 2019, kl. 09.00-13.00 i Borgmästaren

Ordförande:

Jan-Olof Johansson

Sekreterare

Mari-Louise Dunert

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med ”sluten del”
eller där ordföranden så beslutar.
Ärende
-

Upprop och val av justerare

Muntlig information
-

Presentation av förvaltningens budgetförslag
för år 2020 och plan 2021-2022

Eva-Marie Magnusson
ekonomichef och Leif Schöndell
kommundirektör kl. 09.00-09.30

-

Servicemätningen Insikt 2018

Reneé Daun, näringslivsutvecklare
kl. 09.30-09.45

-

Turistrådet Västsverige

Kl. 11.30-12.00

Kommunstyrelsens ärende
1.

Månadsuppföljning mars 2019 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr 2019-000091

2.

Bolagsstyrningsrapport 2018 för Lysekils Stadshus AB
Dnr 2019-000136

3.

Dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun
Dnr 2019-000082

4.

Rekommendation från SKL om finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Dnr 2019-000143

5.

Avslut av kommunens medlemskap i Coompanion Fyrbodal
Dnr 2018-000277

6.

Val av kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 4 juni
Dnr 2019-000137

7.

Delegationsbeslut
Dnr 2019-000062

8.

Anmälningsärende
Dnr 2019-000061

9.

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr 2019-000030

Kommunstyrelsens bredning inför kommunfullmäktige
10. Yttrande över revisionsberättelse för år 2018
Dnr 2019-000132
11. Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Väst
Dnr 2019-000122
12. Redovisning över obesvarade medborgarförslag våren 2019
Dnr 2019-000134
13. Redovisning över obesvarade motioner våren 2019
Dnr 2019-000135

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-24

LKS 2019-000091

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Månadsuppföljning mars 2019 för
kommunstyrelseförvaltningen
Sammanfattning
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning, efter
februari.
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en fortsatt positiv avvikelse
mot budget till och med mars. De största avvikelserna för perioden redovisas under
kommundirektörens ansvar, avdelningen för verksamhetsstöd,
ekonomiavdelningen samt valnämnden. I huvudsak handlar det om budgeterade
kostnader som faller ut först senare under året. Inom valnämnden har det statliga
bidraget för EU-valet bokförts medan kostnaderna uppstår tidigast i maj månad.
För helåret prognostiseras 526 tkr plus i förhållande till budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport mars 2019 för
kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Information lämnas för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter mars månad.
Förvaltningens synpunkter
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning,
(uppföljning 1 efter februari).
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en fortsatt positiv avvikelse
mot budget till och med mars. De största avvikelserna för perioden redovisas under
kommundirektörens ansvar, avdelningen för verksamhetsstöd,
ekonomiavdelningen samt valnämnden. I huvudsak handlar det om budgeterade
kostnader som faller ut först senare under året. Inom valnämnden har det statliga
bidraget för EU-valet bokförts medan kostnaderna uppstår tidigast i maj månad.
För helåret prognostiseras 526 tkr plus i förhållande till budget.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Månadsrapport mars 2019 kommunstyrelseförvaltning
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se

Sid 1/1

Månadsuppföljning mars 2019
Kommunstyrelsen
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1 Ekonomi
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Ytterligare uppföljning sker månadsvis till nämnden (exkl. per januari och juli), då utan krav
på någon ny prognos.

1.1 Resultat och prognos
Belopp i mnkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Utfall ack föreg
år

Prognos utfall
helår

16 714

4 179

4 162

3 623

15 709

Personalkostnader

-51 772

-12 796

-12 267

-11 760

-50 274

Övriga kostnader

-44 756

-11 189

-10 366

-8 979

-44 720

Kapitalkostnader

-1 402

-350

-280

-246

-1 405

Nettokostnader

-81 216

-20 156

-18 751

-17 362

-80 690

Budget nettokostnader

-81 216

-20 156

-20 156

-19 444

-81 216

0

0

1 405

2 082

526

Budgetavvikelse

1.2 Resultat och prognos verksamhet
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

Kommundirektör

-3 956

-984

-420

-3 956

0

Avd för verksamhetsstöd

-9 249

-2 281

-2 125

-9 249

0

Räddningstjänstförbundet
MittBohuslän

-17 157

-4 289

-4 123

-17 157

0

Fyrbodals kommunalförbund

-541

-135

-124

-541

0

Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL)

-384

-96

-98

-384

0

Samordningsförbundet Väst

-243

-61

-61

-243

0

-2 471

-618

-593

-2 471

0

-294

-74

-74

-294

0

Lysekils andel av gemensam IT

-2 600

-650

-650

-2 600

0

Avd för hållbar utveckling

-6 881

-1 695

-2 077

-6 881

0

Personalavdelning inkl facklig
verksamhet

-6 431

-1 590

-1 534

-6 231

200

Lysekils andel av gemensam
löneenhet

-3 391

-848

-848

-3 391

0

Ekonomiavdelning

-8 982

-2 219

-1 874

-8 682

300

Politisk verksamhet

-4 177

-1 044

-629

-4 177

0

Verksamhet/enhet tkr

Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrstads flygplats

Överförmyndarverksamhet

-1 586

-397

-240

-1 586

0

Arbetsmarknadsenhet

-12 873

-3 175

-3 280

-12 847

26

Summa

-81 216

-20 156

-18 750

-80 690

526

Samlat under Avdelningen för verksamhetsstöd finns Räddningstjänstförbundet MittBohuslön, medlemsavgifter till
Fyrbodals kommunalförbund, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Samordningsförbundet, verksamhets- och
lokalbidrag till föreningar, verksamhetsanslag till Fyrstads flygplats samt Lysekils andel av gemensam IT. Total budgetram
för Avd för verksamhetsstöd uppgår till 32 939 tkr.
Under personalavdelningen finns Lysekils andel av gemensam löneenhet. Total budgetram är 9 822 tkr.

1.3 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen fortsatt en positiv avvikelse mot
budget till och med mars, 7 %. Prognosen om 526 tkr för helår kvarstår sedan februari.
Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning mars 2019
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De största avvikelserna för perioden redovisas under kommundirektörens ansvar,
avdelningen för verksamhetsstöd, ekonomiavdelningen samt valnämnden. I huvudsak
handlar det om budgeterade kostnader som faller ut först senare under året. Inom
valnämnden har det statliga bidraget för EU-valet bokförts medan kostnaderna uppstår
tidigast i maj månad.
Avdelningen för Hållbar utveckling redovisar ett underskott om 382 tkr för första kvartalet.
Det beror på en felperiodisering av en större faktura, justerat för detta är det egentliga
budgetunderskottet knappt -40 tkr.

2 Investeringsuppföljning
Investering i tkr
Budget

Budget

7045 Uppgradering ekonomisystem

Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning mars 2019

Prognos

-154

7046 Visma Proceedo (e-handel)
Summa

Utfall ack

-1 000
-61
-1 000

-215
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-05

LKS 2019-000136

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Bolagsstyrningsrapport 2018 för Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för
bolagskoncernen till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2018 för Lysekils Stadshus
AB med bilagor.
Ärendet
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för
bolagskoncernen till kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2019-03-20 beslutat om
bolagsstyrningsrapport för 2018. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens
rapporter.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport för 2018 med bilagor
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils Stadshus AB

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Styrelseprotokoll

LYSEKILS KOMMUN
L sekils Stadshus AB

201 -03-20

§ 14 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 15 Val av justerare
Styrelsen beslutar att utse Ronald Rombrant att justera dagens protokoll.
§ 16 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till dagordning.
§ 17 Budget 2019
Styrelsen godkände förslag till budget 2019 som bifogas till detta protokoll.

§ 18 Bolagsstyrningsrapport
Lysekil Stadshus AB:s bolagsstyrningsrapport, med dotterbolagens
bolagsstyrningsrapporter som bilagor, godkändes. Rapporten går vidare till
kommunstyrelsen för godkännande i april 2019.
§ 19 Ombud på dotterbolags bolagstämmor
Styrelsen beslutar att utse följande ombud vid dotterbolagens bolagsstämmor 2019.

Lysekils Hamn AB

Fredrik Häller (ersättare Ronald Rombrant)

Havets Hus i Lysekil AB
14 maj kl 17.00

Lars Björneld (ersättare Jan-Olof Johansson)

LEVA i Lysekil AB

Jan-Olof Johansson (ersättare Ronald Rombrant)

Lysekilsbostäder AB
kl 10.00

Mats Karlsson (ersättare Lars Björneld)

13 maj kl 16.00

16 maj kl 16.30

29 maj

Ombudsinstruktionerna beslutas på nästa styrelsemöte den 25 april. Det protokollet
delges respektive bolag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Datum:
Bolag:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

2019-03-14
Lysekils Stadshus AB
Leif Schöndell
0523-613 101
leif.schondell@lysekil.se

Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport 2018
Ärendet
På kommunfullmäktige den 27 november 2014 antogs gemensamma
ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun.
I dessa direktiv anvisas att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport
om bolagsstyrningsfrågor.
Bolagsstyrningsrapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils
Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till
kommunstyrelsen senast den 1 april.
Dotterbolagen har lämnat sina rapporter. Bifogas till denna skrivelse.
Genom kommunens val att organisera de helägda bolagen under ett
gemensamt moderbolag Lysekils Stadshus AB, har moderbolagets styrelse
därigenom fått rollen som koncernstyrelse.
Moderbolagets verksamhet i förhållande till fastställt kommunalt
ändamål
Varje bolag i bolagskoncernen har även sina egna ägardirektiv. Så har även
moderbolaget.
I direktiven anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att
övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter samt för att ge
kommunen en tydlig ägarroll.
Ägarstyrningen har utförts genom i första hand de dialoger som hållits mellan
moder- och dotterbolag på våren respektive på hösten. Dessa dialoger har
föregåtts av anvisningar som skickats från kommunens centrala
ekonomifunktion. På dialogerna har Lysekils Stadshus AB:s VD och styrelse
deltagit, tillsammans med respektive bolags VD samt styrelseordförande/vice
styrelseordförande. Från kommunens sida har också ekonomichef och
ekonom deltagit.
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I enlighet med ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB har moderbolaget
verkat för att uppfylla ägarens krav både vad gäller verksamhetsmål och
ekonomiska mål.
•

Verksamhetsmål – genom att verka för att beakta
samordningsmöjligheter med den övriga kommunkoncernen

•

Ekonomiska mål – genom att fortlöpande följa upp koncernens
finansieringsförhållanden och likviditet samt utnyttja
resultatutjämningar inom koncernen till största ekonomiska nytta för
Lysekils kommun

Moderbolagets styrelsearbete under året
Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Dessa genomfördes 1 mars,
11 april, 7 maj, 13 juni, 15 oktober och 12 december. Bolagsstämma hölls den
16 maj.
Huvudsakligt innehåll vid årets styrelsemöten har dels varit sedvanliga
förberedelser och uppföljning av bolagsdialoger samt bolagsstämmor dels
mer specifika frågor rörande enskilda dotterbolag. Under 2018 har stort fokus
legat på Lysekils Hamn AB och organisering och struktur av
hamnverksamheten.
Ägardialoger med dotterbolagen har hållits i två omgångar vår/höst. På våren
redovisades bokslut och måluppfyllelse för det gångna året samt detaljerad
budget för innevarande år. På hösten lämnar bolagen delårsrapport per den
31 augusti samt prognostiserar helårsresultat, dessutom lämnas redogörelse
för arbetet med budget/verksamhetsplan för kommande år. Vid båda
tillfällena finns också punkter på agendan som rör framtiden,
investeringsbehov, riskanalys samt roll i kommunkoncernen.

Moderbolagets kommunikation med revisorer och
lekmannarevisorer under året
Revisorer upphandlas av kommunkoncernen för samtliga av kommunen
helägda bolag. Revisorerna har till uppdrag att för ägarna granska respektive
bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning. Revisorerna lämnar också revisionsberättelse till
bolagsstämman. PwC har erhållit revisionsuppdraget som gäller till slutet av
den årsstämma som hålls 2019.
Moderbolagets revisor är Kjetil Gardshol, PwC. Avstämning, granskning och
revision av bokslut och årsredovisning för 2018 påbörjas i slutet av mars
månad 2019.
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Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige för en mandatperiod.
Fullmäktige har för perioden 2015-2018 utsett Micael Pehrson (opol) och
Anita I Andersson (s). Lekmannarevisorerna lämnar sin granskningsrapport
för år 2018 under våren 2019.

Förslag till beslut
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutar:
Godkänna Bolagsstyrningsrapport 2018 med bilagor.

Bilagor
•
•
•
•

Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB
Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB
Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB

Lysekil den 14 mars 2019

Leif Schöndell
VD, Lysekils Stadshus AB

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-03-04

LKS 2019-000082

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins, 0523-61 31 02
christian.martins@lysekil.se

Fastställande av dokumenthanteringsplan för Lysekils
kommun gällande avsnitten Styrning, Verksamhetsstöd och
Samhällsservice
Sammanfattning
Mot bakgrund av arkivreglementets krav på dokumenthanteringsplaner för
nämnderna har kommunens verksamheter i samverkan med arkivmyndigheten
tagit fram en sammanhållen dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun.
Då styrning, verksamhetsstöd och samhällsservice enligt kommunens
klassificeringsstruktur ligger under kommunstyrelsens verksamhetsområde, är det
styrelsen som ska fastställa dessa delar av kommunens dokumenthanteringsplan.
Av praktiska orsaker bör behov av smärre justeringar löpande kunna göras av
respektive förvaltning utan behandling av respektive nämnd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avsnitten styrning, verksamhetsstöd och
samhällsservice i dokumenthanteringsplanen för Lysekils kommun.
Ärendet
Av arkivlagen framgår bland annat att varje nämnd är ansvarig för att det finns
dokumenthanteringsplaner för nämndens verksamhet. Dessa planer utgår i sin tur
ifrån kommunens klassificeringsstruktur. Vilka handlingar som ska bevaras eller
gallras ska framgå av respektive nämnds dokumenthanteringsplan och som
fastställs av berörd nämnd.
Förvaltningens synpunkter
Arkivlagen säger att myndigheterna ska ha en god arkivvård och i kommunens
arkivreglemente föreskrivs att nämnderna ska ha en dokumenthanteringsplan. En
dokumenthanteringsplan visar på vilka allmänna handlingar som förekommer
inom ett visst ansvar, om handlingen finns i ett verksamhetssystem eller om det är
på papper, ska handlingen bevaras (för all framtid) eller gallras (förstöras) och i så
fall när.
Förvaltningen menar att Lysekils kommun bör ha en (1) gemensam och
sammanhållen kommunövergripande dokumenthanteringsplan och att respektive
nämnd ansvar för de delar av planen som berör deras respektive område.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS

Kommunen fastställde 2016-11-30 (§ 199) en klassificeringsstruktur enligt nedan;
1. Styrning
2. Verksamhetsstöd
3. Samhällsservice
4. Skola
5. Socialtjänst
6. Hälso- och sjukvård
7. Samhällsbyggnad
8. Kultur och fritid
9. Miljö
10. Överförmyndare
Utifrån klassificeringsstrukturen har kommunens olika verksamheter tagit fram
och beslutat om de delar av dokumenthanteringsplanen som berör respektive
nämnds verksamhetsområde.
Då styrning, verksamhetsstöd och samhällsservice ligger under kommunstyrelsens
verksamhetsområde, är det styrelsen som ska fastställa dessa delar av kommunens
dokumenthanteringsplan.
Då de övergripande avsnitten i dokumenthanteringsplanen, styrning och
verksamhetsstöd, har varit ute på remiss för att säkerställa en kommunövergripande syn på hur de styrande dokumenten ska hanteras, föreslår förvaltningen
att dessa delar i planen fastställs. Av praktiska orsaker bör behov av smärre
justeringar löpande kunna göras av respektive förvaltning utan behandling av
respektive nämnd.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Dokumenthanteringsplan avsnitten 1, 2 och 3
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga förvaltningar inkl. bilaga 1 och 2

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se
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Dokumenthanteringsplan
Lysekils kommun
1. Styrning

Fastställt av kommunstyrelsen 2019-05-02, § xx
Dnr: LKS 2019-000082

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

1. Styrning
Klassificeringsstruktur

Sedan den 1 januari 2017 registrerar och redovisar Lysekils kommuns handlingar efter
en klassificeringsstruktur (dnr LKS 2016-000689). Kommunens
dokumenthanteringsplan följer klassificeringsstrukturens uppbyggnad och struktur.

Definitioner

Gallra innebär att handlingarna förstörs och bevara innebär att handlingarna sparas.
Vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när handlingen inte längre behövs
för den löpande verksamheten. Med diariet menas kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Diarieföring

Diarieföring innebär registrering av ärenden och handlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
använder kommunens ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Sedan 1
januari 2019 registrerar samhällbyggnadsförvaltningen samtliga handlingar i ärendeoch dokumenthanteringssystemet EDP Vision.

Elektroniskt bevarande

Handlingar, dokument och uppgifter som enligt dokumenthanteringsplan ska bevaras
måste kunna föras över till Lysekils kommuns e-arkiv. Det är respektive förvaltnings
ansvar att se till att överföring kan ske.
Undantag är hemliga handlingar enligt OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess. Sådana
handlingar förvaras i säkerhetsskåp.

Arkivbildning

När handlingar som ska bevaras, inte längre behövs inom verksamheten och
efterfrågan har avtagit, ska handlingarna överlämnas till kommunens arkiv, efter
överenskommelse med arkivmyndigheten. Handlingar som ska gallras behålls av
förvaltning till gallringsfrist inträffar. Detta gäller både analoga och elektroniska
handlingar.
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Beslutas i
nämnd.

Valadministration
Ambulerande röstning

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Blankett innehåll röd kasse

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Brevröster, för sent inkomna

Papper

Enhet

Dagrapport,
röstmottagningsställe

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Följesedel, packlista, körschema

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Kartor och kodförteckning för
valdistrikt, förslag till ny
valkretsindelning
Kvitto hämtning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter mandatperiod.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Diarieförs i
LKS.

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Kvitton för röster som tagits
emot från posten

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Omslag med felaktiga ifyllda
ytterkuvert för budröster

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Omslag med tomma ytterkuvert
från godkända budröster

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Ordförandeprotokoll

Papper

Enhet

Bevaras

Postfullmakter

Diariet

Bevaras

Protokoll
Röstkort

Papper och
elektronisk
Papper
Papper

Enhet
Enhet

Bevaras
Vid
inaktualitet

Röstlängd
Röstlängd, tillägg

Papper
Papper

Enhet
Enhet

Bevaras
Bevaras

Klass

Handling

1.1

Politiskt ledningsarbete

1.1.1

Politik och nämndservice
Sammanträdeskalender

1.1.2
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Anmärkning

Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Ihop med
protokoll.
Diarieförs i
LKS.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Ordförande
skriver till
namn i
röstlängden.

Klass

1.1.3

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Röstmottagare, förordnande av

Papper

Enhet

Bevaras

Röstmottagare, register över

Papper

Enhet

Utbildningsmaterial

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Valdistrikt, förtidsröstning,
register över

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Väljarförteckning, ifyllda

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet

Ärenden/bilagor till valnämnd

Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter folkomröstningen
är genomförd.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Val av förtroendevalda
Nominering
Avsägelse
Beslut från Länsstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.1.4

Val av revisorer
Nominering
Avsägelse
Beslut från Länsstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.1.5

Folkomröstning
Begäran om folkomröstning
Namnlistor

Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
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Anmärkning

Ordförande
beslutar.
Efter mandatperiod.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Efter valet
vunnit laga
kraft.
Diarieförs i
LKS.

Klass

Handling

1.1.6

Motion
Motion
Remiss

Svar på remiss
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.1.7

Interpellation, fråga
Interpellation, fråga
Interpellation, svar

1.1.8

Medborgarförslag
Medborgarförslag
Remiss

Svar på remiss
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.2

Planering och uppföljning

1.2.1

Budget
Investeringsbudget
Budget och plan
Avgifter och taxor
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektroniskt
Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Mellan
nämnder och
bolag. Vid
avslut av
ärende.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
I protokoll.

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Mellan
nämnder och
bolag.
Vid avslut av
ärende.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Klass

Handling

1.2.2

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering
Ansökan om medel
Organisationsfrågor

1.2.3

Uppföljning
Verksamhetsberättelse
Uppföljning av rutiner
Uppföljning av avtal
Månadsrapport/
uppföljningsrapport
Delårsrapport
Rapportering, ej verkställda
beslut
Redovisning över
medborgarförslag och motioner
Information från chef
KKiK - servicemätning

KKiK - sammanställning

1.2.4

Årsredovisning
Årsredovisning
Koncernredovisning
Bokslut
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till nämnd.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Kommunens
kvalitet i
korthet.
Diarieförs.
Kommunens
kvalitet i
korthet.

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Även kallad
årsrapport.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektroniskt

Diariet

Bevaras

Yttrande/remissvar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

DS/SoU

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Diarieförs

Diariet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Klass

Handling

1.3

Remissärenden

1.3.1

Remissärenden
Begäran om yttrande/remiss

1.4

Styrande dokument

1.4.1

Styrande dokument
Handbok, rutin,
användarmanual
Reglemente
Arbetsordning
Policy
Riktlinje
Plan
Regler
Strategi
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
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Anmärkning

Diarieförs.
Till exempel
från
Länsstyrelsen.
Diarieförs.
Även
utredning.
Remiss och
remissvar
diarieförs och
bevaras.
Departementsserie
och Statens
offentliga
utredningar
(böcker)
gallras.

Diarieförs

Klass

Handling

1.42

Delegation
Delegationsordning
Delegationsbeslut
Fullmakt
Attestförteckning

1.5
1.5.1

Kontroll av verksamheten
Extern kontroll
Inspektion/tillsyn, föranmälan
Beslut/rapport
Svar angående inspektionen
Tillsynsplan

Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll
1.5.2

Intern kontroll
Förslag till kontrollområde
Kontrollplan
Rapport
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

1.5.3

Revision
Revisionsrapport/granskning
Revisionsberättelse
Utlåtande/yttrande
Beslutsunderlag
Beslut, utdrag ur protokoll

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektroniskt
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
enligt
alkohollagen.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Från
revisionsbyrå.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Svar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Namnlistor/protestlistor/
namninsamlingar
Förhandling och
samverkan med personal
Förhandling och
samverkan med personal
Protokoll från löneöversyn
Lokala kollektivavtal

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Papper
Papper och
elektroniskt
Papper

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

Vid inaktualitet

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Efter
förhandlingen
är klar.
Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

3 år

Papper
Papper och
elektronisk

Enhet
Enhet

3 år
Bevaras

Klass

Handling

1.6

Synpunkt, klagomål

1.6.1

Synpunkt, klagomål
Synpunkt/klagomål

1.7
1.7.1

Protokoll/minnesanteckningar,
samverkan på central nivå
(CSG)
Protokoll/minnesanteckningar,
samverkan på förvaltningsnivå
(FSG)
Protokoll/minnesanteckningar,
från samverkan på
verksamhetsnivå (LSG)
Begäran om förhandling enligt
medbestämmandelagen (MBL)
från facklig organisation
Kallelse till förhandling från
arbetsgivaren
Protokoll från förhandlingar
enligt medbestämmandelagen
(MBL)
Protokoll/minnesanteckningar, arbetsplatsträffar
(APT)
Information enligt MBL 19 §
Fullmakt, förhandling
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Anmärkning

Diarieförs.
Enklare fråga
diarieförs inte.
Diarieförs.
Svar på
enklare fråga
diarieförs inte.
Diarieförs

Diarieförs

Ihop med
förhandlingsprotokoll.

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Undersökning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Enkät

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Enkät

Elektroniskt

Klass

Handling

1.8

Samverkan med andra
kommuner, organisationer
och myndigheter
Samverkan med andra
kommuner, organisationer
och myndigheter
Avtal - samverkan
/överenskommelse mellan olika
organisationer

1.8.1

Vid
inaktualitet
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Anmärkning

Diarieförs.
Till exempel
folkhälsoavtal
Underlag till
avtal bifogas.
Diarieförs
Till exempel
medborgarundersökning
Diarieförs.
Från
myndighet
eller branschorganisation.
Till exempel
Sveriges
kommuner
och landsting
(SKL),
Sveriges radio
(SR), Sveriges
television
(SVT).
Från till
exempel
privatperson,
studerande,
förening.

Dokumenthanteringsplan
Lysekils kommun
2. Verksamhetsstöd
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2. Verksamhetsstöd
Klassificeringsstruktur

Sedan den 1 januari 2017 registrerar och redovisar Lysekils kommuns handlingar efter
en klassificeringsstruktur (dnr LKS 2016-000689). Kommunens
dokumenthanteringsplan följer klassificeringsstrukturens uppbyggnad och struktur.

Definitioner

Gallra innebär att handlingarna förstörs och bevara innebär att handlingarna sparas. Vid
inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när handlingen inte längre behövs för den
löpande verksamheten. Med diariet menas kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Diarieföring

Diarieföring innebär registrering av ärenden och handlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
använder kommunens ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Sedan 1
januari 2019 registrerar samhällbyggnadsförvaltningen samtliga handlingar i ärendeoch dokumenthanteringssystemet EDP Vision.

Elektroniskt bevarande

Handlingar, dokument och uppgifter som enligt dokumenthanteringsplan ska bevaras
måste kunna föras över till Lysekils kommuns e-arkiv. Det är respektive förvaltnings
ansvar att se till att överföring kan ske.
Undantag är hemliga handlingar enligt OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess. Sådana
handlingar förvaras i säkerhetsskåp.

Arkivbildning

När handlingar som ska bevaras, inte längre behövs inom verksamheten och efterfrågan
har avtagit, ska handlingarna överlämnas till kommunens arkiv, efter överenskommelse
med arkivmyndigheten. Handlingar som ska gallras behålls av förvaltning till
gallringsfrist inträffar. Detta gäller både analoga och elektroniska handlingar.
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Klass

2.1
2.1.1

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Administration av
handlingar
Utlämnande av allmän
handling
Begäran om allmän handling,
sekretessbelagd
Begäran om allmän handling,
offentlig
Utlämnande av allmän handling,
sekretessbelagd

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

2 år

Diariet

Bevaras

Enhet

2 år

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras
Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs
Uppdateras
löpande.

Enhet
Enhet

1 år

Samtyckesblankett fotografering

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Vid
inaktualitet
1 år

Enhet

Återkallande av samtycke

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

Utlämnande av allmän handling, Papper och
offentlig
elektronisk

2.1.2

Dokument- och
arkivhantering
Dokumenthanteringsplaner
Arkivbeskrivning
Arkivförteckning
Klassificeringsstruktur

2.1.3

Register
Personuppgiftsbiträdesavtal
Central registerförteckning
Begäran om registerutdrag
Utlämnande av registerutdrag

2.2

Diarieförs.
Kopia på
utlämnad
handling
behövs ej.
Papperskopia
på utlämnad
handling
behövs ej.

Förvaras så
länge de gäller.

Personaladministration

Med personakt avses den akt som förvaras på personalavdelningen.
2.2.1

Rekrytering
Annons
Anställningsavtal
Förmåner inom
anställningsvillkor

Elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Personakt

2 år
Bevaras

Personakt

Bevaras
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Original
Bilaga till
anställningsavtal.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Ansökningshandlingar, erhållen
tjänst
Ansökningshandlingar, ej
erhållen tjänst

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Personakt

Bevaras

Registreras

2 år

Överklagan om tillsättning av
tjänst
Ansökningshandlingar för de
som överklagat tillsättningen
Utdrag ur belastningsregister,
personal hem för vård och
boende som tar emot barn (SFS
2007:171) och personal som
utför vissa insatser med barn
med funktionshinder (SFS
2010:479)
Utdrag ur belastningsregister,
för personal som ska arbeta med
barn (SFS 2013:852)

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

På grund av
möjligheten att
överklaga
enligt lag om
förbud mot
diskriminering
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

2 år

Kopia

Utdrag ur belastningsregister,
enligt skollagen (SFS 2010:800)

Papper

Anhöriguppgifter

Papper och
elektronisk
Papper

Enhet
Enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Registerkontroll, samtycke till

Papper

Enhet

Bevaras

Referenser, utlåtande från
rekryteringskonsulter
Avtal med konsulter och andra
uppdragstagare
Inrättande av tjänst/befattning,
beslut om

Papper

Enhet

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Enhet

Bevaras

Spontant inskickade
ansökningar. Avser ej
ledigförklarad tjänst.
Introduktionsprogram för
nyanställda

Papper och
elektronisk

Enhet

Vid
inaktualitet

Papper och
elektronisk

Enhet

1 år

Registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen

Papper
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Anteckning
görs i Lassystem om att
intyg visats
upp.
Anteckning
görs i Lassystem om att
intyg visats
upp.
Vid avslut av
anställning.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs
Facklig
samverkan
(FSG)
MBL § 11.

Klass

2.2.2

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Sekretessförbindelse

Papper

Personakt

Bevaras

Förordnande av kortare
anställningar

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Kan ingå i
anställningsavtal, avtal
med konsult/
uppdragstagare. Bifogas
anställningsavtal.
Diarieförs
Till exempel
parkeringsvakter.

Papper

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Enhet
Enhet

Vid
inaktualitet
2 år

Lönesamtal, handlingsplan

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Medarbetarsamtal,
handlingsplan

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Behålla/utveckla
Betyg och intyg från
genomgångna utbildningar och
kurser
Kursadministration
Lönesamtal, bedömning enligt
lönekriterier

Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.
Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.
Inlåst hos chef
eller
registreras i
personalsystem.

2.2.3 Löneadministration
Sedan 2014 har Lysekil gemensam löneenhet med Sotenäs och Munkedal, där Munkedal är
värdkommun och ansvarar för arkivhanteringen.
2.2.4 Framtagande av tjänstekort
Kopia av legitimation
Elektronisk
Vid
inaktualitet
Värdehandling
Papper
Enhet
Behålls av den
anställde fram
till avslut av
tjänst.
Återlämnas då
till chef
tillsammans
med
tjänstekort.
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Klass

Handling

2.2.5

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutredning
Arbetsskada, anmälan till
Arbetsmiljöverket via webb
Tillbud (tillbudsanmälningar)
Sammanställning - årlig
uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
- fördelning av arbetsmiljöarbete
(blankett)
Returnering av
arbetsmiljöarbete (blankett)
Riskbedömning av arbetsmiljö
inklusive handlingsplan

2.2.6

2.2.7

Personalvård
Medvetandegörande samtal
Disciplinåtgärd, skriftlig varning
(dokumentation, underrättelse,
varsel, överläggningsprotokoll,
skriftlig varning)
Rekvisition på individnivå
25-års-uppvaktning
Hälsodeklaration vid
livsmedelshantering (kök)
Utlåtande vid medicinsk
kontroll av nattarbetare
Bemanning och personaluppföljning
Matrikelkort

Personalförteckningar/namnlistor över samtliga anställda

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk

Enhet

Papper och
elektronisk

Enhet

1 år efter
redovisning
2 år

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Diariet

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper

Personakt

Bevaras

Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Enhet
Personakt

Vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Personakt

Bevaras

Elektronisk

Bevaras

Elektronisk

Bevaras
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Diarieförs ihop
med beslut, till
exempel
förändring av
verksamhet.

Systematiskt
förda uppgifter
om den
anställdes
tjänstgöring
och lön.
Årets
ackumulerade
namnlista.
personalbudgetens
förteckning
över anställda
eller
motsvarande.

Klass

Handling

Medium

Övertidsjournal

Elektronisk

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

3 år

Enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter.

Övertidsrapporter
Elektronisk
2 år
2.2.8 Rehabilitering av personal
Handlingar registreras i personalsystem och pappershandlingar skickas till personalavdelningen för
förvaring i personakt när rehabiliteringsärendet är avslutat. Anteckningar om rehabiliteringsärendet
förs kontinuerligt i personalsystem.
Kartläggningssamtal
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Rehabutredning/plan/avslut
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Rekvisition för
Papper och Enhet
Vid
företagshälsovård
elektronisk
inaktualitet
Arbetsförmågebedömning
Papper och Personakt Bevaras
elektronisk
Läkarintyg
Papper och Enhet
Vid
Registreras i
elektronisk
inaktualitet rehabsystem.
Gallras senast
vid avslut av
rehabiliteringsärende.
Överenskommelse mellan
Papper och Personakt Bevaras
arbetstagare och arbetsgivare
elektronisk
om 1:a-dagsintyg
Särskilda anställnings2.2. 9
former
Ansökan och överenskommelse
Papper och Enhet
Senaste
Registreras i
om arbetsgivarstöd
elektronisk
bevaras
verksamhetssystem.
Anställningsavtal
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
elektronisk
verksamhetssystem.
Beslut om arbetsgivarstöd
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
elektronisk
verksamhetssystem.
Avbrott, beslut om
Papper och Personakt Bevaras
Registreras i
arbetsgivarstöd
elektronisk
verksamhetssystem.
Inskrivning, individuell
Papper och Enhet
Vid
Registreras i
planering (underlag för uppdrag elektronisk
inaktualitet verksamhetshos AME)
system.
Minnesanteckningar
Elektronisk
2 år
Läkarutlåtande/intyg
Papper
Enhet
Vid
inaktualitet
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Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

2.2.10

Avslut av tjänst
Egen uppsägning

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Avsked

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Varsel

Papper och
elektronisk

Personakt

Bevaras

Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Hanteras av
löneenheten i
Munkedal.

Personakt

Bevaras

Avslut av anställning, checklista

Papper och
elektronisk
Papper

Enhet

Dödsfall, dokumentation
Avslutningssamtal

Papper
Papper

Personakt
Enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras
Vid
inaktualitet

Elektronisk
Papper
Elektronisk

Enhet

Pension
Avgångsvederlag, beslut om

2.3

Ekonomiadministration

2.3.1

Redovisning
Kundreskontra
Kundregister
Faktureringsunderlag
Inläsningsfiler.

10 år
2 år
2 år

Kundfakturor inklusive
kreditfaktura och kvittning

Elektronisk

10 år

Kundfakturajournal
Kundfaktura via fil
Betalningsfiler och avstämningsoch fellistor vid inbetalningar
och makulering
Betalningspåminnelse
Bestridande av faktura

Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk

10 år
10 år
10 år

Fil till inkassobolag med
obetalda kundfakturor
Medgivandeblankett, autogiro
Leverantörsreskontra
Leverantörsregister
Fakturaflöden
Leverantörsfaktura, skannade

Elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk
Papper
Elektronisk
Elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

2 år
Bevaras

Gallras årligen
efter sammanställning.

Kundfakturor
från
verksamhetssystem.

Diarieförs

2 år
Enhet

2 år
10 år
10 år
10 år
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Skanningsföretag,
ekonomisystem.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Faktura
Leverantörsfaktura,
utbetalningsorder, manuell
hantering
Sekretessfaktura, registreras i
ekonomisystem
Sekretessfaktura, registreras hos
socialförvaltningen
Faktura, makulerad

Elektronisk
Papper

Enhet

10 år
10 år

Enhet

10 år

Kassaskåp

10 år

Kassaskåp

Filer mellan
leverantörsreskontra och
försystem
Internfakturering
Bokföringsorder
Kassahantering
Kontoutdrag pg/bg inkl.
årsredovisning av leverantörsbetalningar från bank
Verifikationer

2.3.2

2.3.3

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk

Enhet

Anmärkning

10 år
10 år

Elektronisk
Elektronisk

Bevaras/
gallras

10 år
Bank

10 år

Papper och
elektronisk
Handkassa, beslut om
Papper och
elektronisk
Handkassa, redovisning
Papper
Kassarapporter/avstämning
Papper
Kontantförsäljning
Papper
Kvittensblock inkl. kontantkvitto Papper
First card, beslut om
Papper
Handkassa, beslut om
Papper
Bokföring och redovisning,
övrigt
Kodplaner
Elektronisk
Skatt och moms
Redovisning, affärsmoms
Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Diariet

Bevaras

Enhet
Enhet
Enhet
Enhet
Diariet
Diariet

10 år
10 år
10 år
10 år
Bevaras
Bevaras

Redovisning moms ”Ludvika”

Papper och
elektronisk

Enhet

Redovisning av preliminär och
slutlig skatt
Deklaration
Medelsförvaltning
Pantbrev, ansvarsförbindelse/
borgensförbindelse

Papper

Enhet

7 år efter
beskaffnings
årets utgång
7 år efter
beskattningsårets utgång
7 år

Papper

Enhet

7 år

Papper

Enhet

Kvitton på återlämnande panter
och ansvarsförbindelse

Papper

Enhet

5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut

Bevaras
Skatteverket
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Diarieförs
Kvitton bifogas
Diarieförs
Diarieförs

Klass

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Finansiella placeringar, beslut
och underlag
Lånehandlingar

Papper

Enhet

Bevaras

Papper

Enhet

Skuldförbindelser

Papper

Enhet

Placering av likvida medel

Papper

Enhet

5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut
5 år efter
åtagandets
slut

Bokslut
Bokslut med specifikationer
Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Papper
Papper och
elektronisk

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Diarieförs
Tas ut på
papper 1
gång/år vid
årsbokslut.

Huvudbok
Koncernredovisning/
sammanställd redovisning
Delårsbokslut med
specifikationer
RS, räkenskapssammandrag
Utföranderegister
Kommunernas finansiella
tillgång
Anläggningsregister
Reskontra

Elektronisk
Elektronisk

Investeringskalkyl

Papper och
elektronisk

Enhet

2 år

Papper och
elektronisk
Papper
Papper
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet
Enhet
Diariet

10 år
10 år
Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

10 år

Diariet

Bevaras

Stiftelser, förvaltning av
Testamente och stadgar
Årsbesked
Deklarationer
Utdelningsdokument
Bokslut/årsredovisning
Bokföring och verifikationer
Ansökan och beslut från
Länsstyrelsen om att avsluta
fond

Papper

Bevaras
10 år
Enhet

10 år

Elektronisk
Elektronisk
Elektronisk

3 år
3 år
3 år

Elektronisk

10 år
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Registreras i
anläggningsregister.
Efter att
anläggningen
har slutat
nyttjats.

Diarieförs

Klass

Handling

2.4

Inköp och försäljning

2.4.1

Inköp och försäljning
Upphandling
Annons med inbjudan till
ansökan om att få lämna anbud,
anbudslämnande
Förfrågningsunderlag med
bilagor och underlag för
anbudsansökan
Anbud som antagits: anbud,
anbudsansökan, tävlingsbidrag,
bekräftelse om deltagande inom
ramen för kvalifikationssystem
och motsvarande handlingar
samt begärda förtydligande och
kompletteringar
Bilagor som utgörs av föremål,
till exempel arbetsprover och
modeller, får gallras eller
återlämnas till anbudsgivaren
under förutsättning att de är
beskrivna eller avbildade i
dokumentation som bevaras.
Öppningsprotokoll
Dokumentation från
förhandling, tester, muntlig
presentation samt
referenstagning
Sammanställning över
kvalificering av anbudsgivare
och utvärdering av anbud
Utvärderingsprotokoll
Tilldelningsbeslut. Handlingar
om beslut, skäl till beslut om
upphandling, beslut om att
avbryta en upphandling
Handlingar som tillkommer vid
överprövning och
skadeståndsmål
Anbud som ej antagits
Avtal
Avtal/kontrakt med bilagor
Licensavtal
Avtal, förlängning

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Elektronisk

Diariet

6 år

Diarieförs.
Behövs ej tas
ut på papper.

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs som
nytt ärende.
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Avtal, begäran om prisjustering
och svar
Avtal, uppsägning
Direktupphandling och
beställning
Direktupphandling, samtliga
handlingar
Beställning eller motsvarande
handling vid avrop mot
ramavtal, i de fall värdet av det
beställda överstiger
direktupphandlingsgränsen
Beställning eller motsvarande
handling vid avrop mot
ramavtal, i de fall värdet av det
beställda understiger
direktupphandlingsgränsen
Försäkringsskada

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs som
nytt ärende.
Diarieförs som
nytt ärende.

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
skada på bil.

2.5

Bidrag

2.5.1

Utlysning av medel

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Ansökan om bidrag

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Komplettering och
dokumentation, ansökan
Beslut om bidrag

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
bidrag,
stipendium,
pris.
Diarieförs.
Även intresseanmälan.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Enhet

3 år

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diariet

Bevaras

Till exempel
donationsfonder.
Sammanställning
Diarieförs.
Till exempel
kulturpris,
byggnadspris,
folkhälsopris.

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Redovisning av tilldelade medel
Slutrapport, återrapportering
Ansökan om stipendium
Beslut om stipendium
Nominering till pris

Beslut om pris
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Klass

2.6
2.6.1

Handling

Medium

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation
Webbplatser

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Elektronisk

Bevaras i
urval

Sociala medier

Elektronisk

Bevaras i
urval

1 gång/år tas
”ögonblicksbilder”,
ut samt vid
större
förändringar
Till exempel
www.lysekil.se,
www.livetilyse
kil.se
1 gång/år tas
”ögonblicksbilder”,
ut samt vid
större
förändringar
Till exempel.
facebook,
instagram.

Felaktiga eller inaktuella
handlingar på webbsidor

Elektronisk

Vid
inaktualitet

2.7

Förvaltning av IT-system

2.7.1

Förvaltning av IT-system
Avtal, digitala verktyg.

Papper

Beställning

Elektronisk

Vid
inaktualitet

Beställning

Elektronisk

6 månader

Support, felanmälan,
ärendehantering

Elektronisk

3 månader

Enhet

Vid
inaktualitet
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Avtal som
varje elev
skriver på.
Till exempel
Ipad,
elevdatorer.
Gallras efter
att eleven
slutat skolan.
Till exempel
telefoni, dator.
Gallras vid
avslut av
abonnemang.
Behörighet
Gallras 6
månader efter
anställning
upphört.
Gallras 3
månader efter
att ärendet
avslutats.

Klass

Handling

Medium

Driftdokumentation

E-postloggar
2.8

Säkerhet

2.8.1

Säkerhet
Polisanmälan

2.9
2.9.1

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Elektronisk

3 månader

Avser både
leverantörens
och
kommunens
egna.
Gallras 3
månader efter
att systemet
avvecklats.

Elektronisk

1 år

Säkerhetskopia-katastrofbackup

Papper och
elektronisk
Elektronisk

Säkerhetskopia-filbackup

Elektronisk

Risk- och sårbarhetsanalys

Papper

Enhet

Bevaras

Personuppgiftsincident,
anmälan till
dataskyddsombudet, utredning,
beslut
Fastighet
Fastighet
Hyresavtal/hyreskontrakt

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Papper och
elektronisk

Diariet

10 år

Uppsägning av
hyresavtal/hyreskontrakt

Papper och
elektronisk

Enhet

10 år

Driftinstruktioner

Elektronisk

Felanmälan fastighet

Elektronisk

Låsschema/passagesystem/
låssystem
Nyckelkvittens

Elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Diarieförs

14 dagar

Säkerhetskopia utgör ej
allmän
handling.
Säkerhetskopia utgör ej
allmän
handling.
Diarieförs.
Hemlig
handling.
Säkerhetsskåp.
Diarieförs

30 dagar

Enhet

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet
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Diarieförs.
Gallras 10 år
efter
avtalstidens
utgång.
Diarieförs.
Gallras 10 år
efter
avtalstidens
utgång.
Gallras vid
uppdatering.
Gallras vid
uppdatering.
Gallras när
nyckel
återlämnas.

Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

Serviceavtal

Papper och
elektronisk

Diariet

Vid
inaktualitet

Överenskommelse

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Ansökan om tillstånd, gällande
brandfarliga varor
Tillståndsbevis, brandfarlig vara
(brandförsvaret)

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Diarieförs.
Till exempel
ventilation,
pannor,
kylanläggning,
brandskyddsut
rustning.
Gallras vid
uppdatering.
Diarieförs.
Till exempel
föreningar om
skötsel.
Av tillfällig art,
till exempel
cruising.
Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs
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3. Samhällsservice
Klassificeringsstruktur

Sedan den 1 januari 2017 registrerar och redovisar Lysekils kommuns handlingar efter
en klassificeringsstruktur (dnr LKS 2016-000689). Kommunens
dokumenthanteringsplan följer klassificeringsstrukturens uppbyggnad och struktur.

Definitioner

Gallra innebär att handlingarna förstörs och bevara innebär att handlingarna sparas. Vid
inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när handlingen inte längre behövs för den
löpande verksamheten. Med diariet menas kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem.

Diarieföring

Diarieföring innebär registrering av ärenden och handlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
använder kommunens ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Sedan 1
januari 2019 registrerar samhällbyggnadsförvaltningen samtliga handlingar i ärendeoch dokumenthanteringssystemet EDP Vision.

Elektroniskt bevarande

Handlingar, dokument och uppgifter som enligt dokumenthanteringsplan ska bevaras
måste kunna föras över till Lysekils kommuns e-arkiv. Det är respektive förvaltnings
ansvar att se till att överföring kan ske.
Undantag är hemliga handlingar enligt OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess. Sådana
handlingar förvaras i säkerhetsskåp.

Arkivbildning

När handlingar som ska bevaras, inte längre behövs inom verksamheten och efterfrågan
har avtagit, ska handlingarna överlämnas till kommunens arkiv, efter överenskommelse
med arkivmyndigheten. Handlingar som ska gallras behålls av förvaltning till
gallringsfrist inträffar. Detta gäller både analoga och elektroniska handlingar.
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Klass

Handling

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Anmärkning

3.1

Borgerliga ceremonier

3.1.1

Borgerliga ceremonier
Bokning av vigsel

Papper

Enhet

Checklista

Hindersprövning - intyg

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Bevaras

Vigsel - intyg

Papper

Enhet

Se anmärkning

Protokoll
Vigselförrättare, förordnande

Papper
Papper och
elektronisk
Papper

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Enhet

Utdrag ur
protokoll/vigselbevis

Papper

Enhet

Vid
inaktualitet
Se anmärkning

Sammanställning för
ersättning
Näringsliv och besöksnäring
Näringsliv och besöksnäring
Ansökan om olika typer av
arrangemang
Etableringsförfrågan

Papper

Enhet

1 år

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Företagsregister

Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk
Elektronisk

Informationsmaterial

Papper

Enhet

Intresseanmälningar,
industrimark
Minnesanteckningar förda
vid möte med
samarbetspartners

Papper och
elektronisk
Papper

Diariet

Bevaras

Enhet

Vid
inaktualitet

Vigselförrättare, förteckning

3.2
3.2.1

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet

3 av 4

Från
Skatteverket.
Från
Skatteverket.
Skicka
underskrivet
original till
Skatteverket.
Diarieförs

Underskrivet
original till
Länsstyrelsen.
Görs i
samband med
sammanställning 1
gång/år.
Till Länsstyrelsen.

Till exempel
affischer,
annonser,
broschyrer
Diarieförs
Till exempel
planeringsmöten,
avstämningsmöten.

Klass

Handling

3.3

Folkhälsa

3.3.1

Folkhälsa
Protokoll från folkhälsorådet
Medborgarlöfte, förslag till
åtgärd
Kartläggningar av trygghet,
folkhälsa
Integration

3.4
3.4.1

3.5
3.5.1

Medium

Förvaras

Bevaras/
gallras

Papper
Papper och
elektronisk
Papper och
elektronisk

Enhet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Diarieförs

Diariet

Bevaras

Diarieförs

Papper och
elektronisk

Diariet

Bevaras

Till exempel
samhällsinformation,
översättning,

Elektronisk

Bevaras

Avvikelser

Elektronisk

Bevaras

Daglig verksamhet, beslut om

Elektronisk

Bevaras

Genomförandeplaner

Elektronisk

Bevaras

Journalanteckningar

Elektronisk

Bevaras

Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
veksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.
Registreras i
verksamhetssystem.

Arbetslinje
Deltagarlistor
Individuell planering

Elektronisk
Elektronisk

Bevaras
Bevaras

Integration
Inkomna förfrågningar av
intresse.
Arbetsmarknad och
sysselsättning
Arbetsmarknad och
sysselsättning
LSS och SoL
Avstämningsmöte,
dokumentation från
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Anmärkning

Registreras
Registreras

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-26

LKS 2018-000694

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523-61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Rekommendation från SKL om finansiering av ett samlat
system för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att
under åren 2020-2024 gemensamt finansiera ett samlat system för k
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. För Lysekils kommun uppgår
kostnaden till knappt 30 000 kronor per år. Socialnämnden har behandlat ärendet
och tillstyrker att rekommendationen från SKL antas.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning och föreslår att
rekommendationen antas och att finansiering sker via kommunstyrelsens budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2024.
Finansiering sker via kommunstyrelsens budget.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har beslutat att förbundet ska stödja
kommunerna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Stödet som givits de senaste åren handlar främst om tjänster och stöd som tagits
fram i form av:
•

kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg

•

stöd för uppföljning och analys genom t.ex. nationella
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning av kvalitet och resultat.

•

nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Finansieringen av stöden har inte finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie
medlemsavgift utan genom olika typer av utvecklingsmedel eller riktade
statsbidrag. De senare har avvecklats och lagts in i de generella statsbidragen till
kommunerna som därmed själva får prioritera användningen av dessa.
SKL rekommenderar därför kommunerna att gemensamt finansiera
kunskapsstödet till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år. För Lysekils kommun
innebär detta knappt 30 000 kronor per år.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2019-000143

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden har behandlat ärendet 2019-04-24, § 43 och föreslagit
kommunstyrelsen att anta rekommendationen från SKL om en gemensam
finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. I
socialförvaltningens tjänsteskrivelse anges följande:
”Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är kvalitetsregistren och
brukarundersökningarna metoder som är implementerade i verksamheten och en
viktig del i att utveckla kvaliteten och i verksamheten och för den enskilde. Tid och
resurser har åtgått för att komma igång med arbetet. Det skulle därför vara olyckligt
att avbryta arbetet. Det är även viktigt med en nationell samordning både på grund
av kostnadseffektivitet samt att det även ger förutsättningar till kostnads- och
kvalitetsjämförelser med riket och mellan kommuner.”
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialnämndens bedömning att det
vore olyckligt att avbryta det pågående arbetet. Lysekils kommun bör därför anta
rekommendationen från SKL om gemensam finansiering.
Kommunens generella avgift till SKL är budgeterad hos kommunstyrelsen och
förvaltningen anser därför att, för enkelhetens skull, även denna kostnad tas där.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Beslut från socialnämnden 2019-04-24, § 43 med bilagor
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2019-04-24

§ 43
Remiss – Rekommendation från SKL till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
SON 2019-000056
Sammanfattning
Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år
2020 - 2024.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta rekommendationen från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Socialchef
Förvaltningsekonom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-01

SON 2019-000056

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523-613389
eva.b.andersson@lysekil.se

Remiss – Rekommendation från SKL till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Sammanfattning
Rekommendationen handlar om att kommunerna gemensamt, till SKL ska
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år, d.v.s.
2020 - 2024.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta rekommendation från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har beslutat att förbundet ska stödja
kommunerna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Stödet som givits de senaste åren handlar främst om tjänster och stöd som tagits
fram i form av:
• kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. nationella brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Finansieringen av kvalitetssystemen, de nationella brukarundersökningarna och
övrig kunskapsstyrning har inte finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie
medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna utveckling genom
tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga
utvecklingsmedel.
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar,
är att de statsbidrag som förut var riktade till området och finansierade en stor del
av arbetet, efter önskemål från kommunerna, är nu generella statsbidrag.
Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas.
SKL rekommenderar därför till kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år. Kostnaden fördelas
per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2019-000056

Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De fyra största
kommunerna får en rabatt på 10 procent.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL
behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av
kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL inte säkra att
tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna erbjudas
nationellt framöver.
Den föreslagna rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande
lednings- och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 t.o.m. 2024 förutsatt att
tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.
Förvaltningens synpunkter
Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är kvalitetsregistren och
brukarundersökningarna metoder som är implementerade i verksamheten och en
viktig del i att utveckla kvaliteten och i verksamheten och för den enskilde. Tid och
resurser har åtgått för att komma igång med arbetet. Det skulle därför vara olyckligt
att avbryta arbetet. Det är även viktigt med en nationell samordning både på grund
av kostnadseffektivitet samt att det även ger förutsättningar till kostnads- och
kvalitetsjämförelser med riket och mellan kommuner.
Ett strukturerat kvalitetsarbete som är evidensbaserat är en viktig förutsättning för
att stödja det strategiska målet att i Lysekil ska invånarna erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg.
En gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter innebär en ökad avgift till SKL med ca 30 000 per år
från 2020 t.o.m. 2024.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter. Ärendenummer. 18/00295
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Ekonomichefen
Socialchef
Förvaltningsekonom
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-18

LKS 2018-000277

Kommunstyrelseförvaltningen/Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson, 0523-616150
michael.johansson@lysekil.se

Utträde ur föreningen Coompanion Fyrbodal
Sammanfattning
Redan 2008 begärde Lysekils kommuns utträde ur föreningen men detta tycks inte
slutförts. Förvaltningens uppfattning är att Lysekils kommun bör utträda som
medlemmar ur Coompanion Fyrbodal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att begära utträde ur Coompanion Fyrbodal.
Ärendet
Föreningen Coompanion Fyrbodal erbjuder rådgivning, utbildning och övriga
tjänster (stöd till fiberföreningar, arbetsintegrerade sociala företag).
Lysekils kommun har sedan 1996 varit medlemmar i Coopanion Fyrbodal och har
10 andelar á 1000 kr i föreningen. Den årliga serviceavgiften och medlemsavgiften
uppgår till ca 20 000 kr.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har konstaterat att även om Coompanion Fyrbodal erbjuder flera
olika tjänster så har dessa inte utnyttjats av Lysekils kommun på många år.
Redan 2008 begärde dåvarande utvecklingschef Olof Österberg för Lysekils
kommuns räkning utträde ur föreningen men detta tycks inte slutförts.
Förvaltningen ser inte ett behov av att ta någon av de tjänster som erbjuds av
Coompanon Fyrbodal i anspråk inom överskådlig tid. Förvaltningens uppfattning
är därför att Lysekils kommun bör utträda som medlemmar ur Coompanion
Fyrbodal.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Beslutet skickas till
Coompanion Fyrbodal
Kommunstyrelseförvaltningen
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Avdelningen för verksamhetsstöd

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDE

1(1)

Datum

2019-04-25

Datum
2019-04-17

Avsändare/Mottagare
Kooperativa hyresrättsföreningen

2019-04-17
2019-04-10
2019-04-05

Lysekils Hamn AB
Havets Hus i Lysekil AB
Räddningstjnstförbundet Mtt bohuslän

2019-04-05
2019-04-04
2019-03-26

Lysekils Hamn AB
RAMBO AB
Sammhällsbyggnadsnämnden

2019-03-26
2019-03-22

Lysekils Stadshus AB
Strömstads kommun

Beskrivning
Protokoll från kooperativa hyresrättsföreningen 201903-06
Protokoll nr 3 Hamnstyrelse 2 april 2019
Protokoll från Havets Hus AB 2019-03-12
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
2019-04-03
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-03-05
Protokoll från RAMBO AB 2019-02-22
SBN 2019-03-25, § 41 - Årsrapport 2018 för
byggnadsnämnden
Protokoll för Lysekils stadshus AB 2019-03-20
Beslut att avveckla Tillväxt Norra Bohuslän - KS § 46 KS/2018-0588

Nummer
2019-000061
2019-000139
2019-000139
2019-000061
2019-000139
2019-000139
2019-000061
2019-000139
2019-000061

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-03-25

2 (2)

§ 41
Årsrapport 2018 för byggnadsnämnden

Dnr: SBN A-2019-5

Den övergripande bedömningen är att byggnadsnämnden utfört sitt uppdrag med gott
resultat och avdelningen för plan och bygg är en välfungerande avdelning. Avdelningen
är till största delen intäktsfinansierad samtidigt som verksamheterna är
svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i antal
inkomna ansökningar. Bokslut för byggnadsnämnden slutar på ett mindre underskott på
ca 200 tkr. Avdelningen möter de framtida utmaningarna bland annat med fokus på
fortsatt hög servicegrad, god planberedskap för bostäder och digital
samhällsbyggnadsprocess.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2018 för byggnadsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-28

Dnr
SBN A-2019-4

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Wising, 0523 - 61 33 83

Årsrapport 2018 byggnadsnämnd
Sammanfattning
Den övergripande bedömningen är att byggnadsnämnden utfört sitt uppdrag med
gott resultat och avdelningen för plan och bygg är en välfungerande avdelning.
Avdelningen är till största delen intäktsfinansierad samtidigt som verksamheterna
är svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i
antal inkomna ansökningar. Bokslut för byggnadsnämnden slutar på ett mindre
underskott på ca 200 tkr.
Avdelningen möter de framtida utmaningarna bland annat med fokus på fortsatt
hög servicegrad, god planberedskap för bostäder och digital
samhällsbyggnadsprocess.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2018 för byggnadsnämnden.
Ärendet
Ärendehanteringen löper på bra i verksamheten. Ett nytt verksamhetssystem har
upphandlats och sjösatts under 2018 som samtliga arbetar i på avdelningen.
Bygglovenheten har deltagit i SKLs servicemätning Löpande Insikt med ett resultat
på 73 i NKI, vilket visar på ett gott resultat. Antal arbetsdagar för
bygglovhandläggning för 2018 ligger i snitt på 22 dagar, vilket är betydligt lägre än
lagkravet på 50 arbetsdagar (10 veckor).
Från och med 2018 görs alla nya detaljplaner digitalt i en GIS-baserad kartmodul
vilket skapar grunden och möjligheten för en alltmer digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess.
Gällande bostadsanpassning så har återbruket av bland annat ramper ökat till
förmån för samtliga SML-kommuner.
Tre av avdelningens verksamheter bygglov, plan och bostadsanpassning är särskilt
svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i hur
många ansökningar om bygglov eller bidrag som avdelningen kommer att få in.
Andelen handläggningstid i kommunala projekt eller detaljplaner påverkar också.
Vid årets slut blev utfallet för avdelningen ett mindre underskott på ca -200 tkr. Det
negativa utfallet beror till största del av mindre intäkter än budget. Båda plan- och
bygglovenheten har haft vakanta tjänster och planenhetens uppdrag för kommunal
planering har ökat under året. Andelen bygglovsansökningar har även minskat
under 2018.
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Avdelningen möter de framtida utmaningarna bland annat med fokus på fortsatt
hög servicegrad, god planberedskap för bostäder och digital
samhällsbyggnadsprocess.

Per Garenius
Förvaltningschef

Anna Wigell
Avdelningschef plan och bygg

Bilaga/bilagor
Årsrapport 2018 byggnadsnämnd
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Årsrapport 2018
Byggnadsnämnd

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning ........................................................................... 3

2

Verksamhet .................................................................................. 3

3

Väsentliga händelser under perioden ........................................... 4

4

Verksamhetens grunduppdrag ..................................................... 5

4.1

Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer ................. 5

4.1.1

Målgrupp ........................................................................................................................... 5

4.1.2

Verksamhet ....................................................................................................................... 6

4.1.3

Medarbetare ...................................................................................................................... 7

4.1.4

Ekonomi ............................................................................................................................ 7

5

Utvecklingsmål och indikatorer.................................................... 7

5.1

Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer ............................. 8

5.1.1

Planenheten ...................................................................................................................... 8

5.1.2

Bygglovenheten samt bostadsanpassning ....................................................................... 8

5.1.3

Mätenheten ....................................................................................................................... 8

5.1.4

Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål ............................................... 8

6

Uppdrag ....................................................................................... 9

7

Ekonomi ....................................................................................... 9

7.1

Resultaträkning nämnd ................................................................................... 9

7.2

Nettokostnad .................................................................................................... 9

7.3

Budgetavvikelse per verksamhet...................................................................... 9

7.4

Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar .................................................... 10

7.5

Ekonomisk analys .......................................................................................... 10

8

Framtid .......................................................................................10

Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning 2018 P M B B

Byggnadsnämnd, Årsrapport 2018

2(11)

1 Sammanfattning
Den övergripande bedömningen är att avdelningen för Plan och Bygg utför sitt uppdrag med
gott resultat och är en välfungerande avdelning.
Året har präglats av arbete med en gemensam struktur inom hela
samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus har även legat på förberedande arbete inför den nya
samhällsbyggnadsnämnden som trädde i kraft från årsskiftet 2019. Tidigare
byggnadsnämndens uppdrag ingår nu i sin helhet i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Ett nytt verksamhetssystem upphandlades och sjösattes under året för avdelningens alla
enheter. Under senare delen av året implementerades systemet även för
samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga avdelningar. För Plan och Byggavdelningen har
verksamhetssystemet bland annat resulterat i en bättre överblickbarhet, samordningsvinster
och effektiviseringar i våra processer.
Bygglovenheten har för andra året i rad varit med i SKLs Löpande Insikt, en servicemätning
av kommuners myndighetsutövning. Det kan konstateras att det sammanlagda resultatet på
73 i NKI visar på att de som svarat i undersökningen är nöjda med den service och det
bemötande som bygglovenheten ger. Antal arbetsdagar för bygglovhandläggning för 2018
ligger i snitt på 22 dagar, vilket är betydligt lägre än lagkravet på 50 arbetsdagar (10 veckor).
Svårighet med kompetensförsörjning inom Plan och Byggs kompetensområden är tydlig i
hela landet vilket framförallt påverkat plansidan i Lysekil som varit underbemannad under
flera års tid. Även byggenheten har haft en vakant bygglovhandläggartjänst under hösten. En
positiv utveckling inför kommande år är att hela avdelningen kommer att vara fulltalig från
och med mars 2019. Trots personalsituationen har planenheten arbetat proaktivt och under
2018 vann fyra detaljplaner laga kraft, vilket genererade ca 50 bostäder till planberedskapen.
Från och med 2018 görs alla nya detaljplaner digitalt i en GIS-baserad kartmodul vilket
skapar grunden och möjligheten för en alltmer digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det
senare har även varit fokus för GIS-samverkansarbete under året. Mätenheten har även
implementerat det nya höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000) under 2018, vilket
inneburit kvalitétshöjningar i kommunens kartsystem.
Gällande bostadsanpassning så har återbruket av bland annat ramper ökat till förmån för
samtliga SML-kommuner. Handläggare för bostadsanpassningen har under året kommit in
tidigt i bygglovsskedet för att kontrollera tillgänglighet. Detta för att på sikt minska kostnader
för bostadsanpassning.
Vid årets slut blev utfallet för avdelningen ett mindre underskott på ca -200 tkr. Det negativa
utfallet beror till största del av mindre intäkter än budget. Båda plan- och bygglovenheten har
haft vakanta tjänster och planenhetens uppdrag för kommunal planering har ökat under året.
Då dessa båda enheter till stor del är intäktsfinansierade blir sammantaget konsekvensen av
ovanstående ett intäktsbortfall vilket är huvudorsaken till underskottet.
Tre av avdelningens verksamheter bygglov, plan och bostadsanpassning är särskilt
svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i hur många
ansökningar om bygglov eller bidrag som avdelningen kommer att få in. Andelen
handläggningstid i kommunala projekt eller detaljplaner påverkar också.
Avdelningen möter de framtida utmaningarna bland annat med fokus på fortsatt hög
servicegrad, god planberedskap för bostäder och digital samhällsbyggnadsprocess.

2 Verksamhet
Uppdrag
Plan- och byggavdelningens uppdrag rör bygglov, samhällsplanering, GIS (Geografiskt
Informations System), karthantering, mätningstjänster samt bostadsanpassning. Plan- och
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byggavdelningen arbetar för att långsiktigt bevara och utveckla en hållbar bebyggelse och
livsmiljö i Lysekils kommun. Tillgänglighet, likabehandling och god service är nyckelord.
Plan- och byggavdelningen riktar sig till dagens medborgare och framtida generationer som
bor, vistas och verkar i vår kommun.
Ambition
Avdelningen ska vara känd för att vara serviceinriktad, öppen och professionell med en bred
kompetens, god arbetsgemenskap och framåtanda.

3 Väsentliga händelser under perioden
Ett nytt verksamhetssystem upphandlades och sjösattes under året för avdelningens alla
enheter. Det har bland annat resulterat i en bättre överblickbarhet, samordningsvinster och
effektiviseringar i våra processer. Förberedelser inför uppstart av verksamhetssystemet
genomfördes tillsammans med avdelningen för Mark och Gata. Som ett led inför gemensam
nämnd 2019, infördes systemet även inom samhällsbyggnadsförvaltningen samtliga
avdelningar. Samordnarna på Plan och byggavdelningen har hållit i en rad
utbildningsinsatser för implementering av systemet.
Planenheten har under året haft vakanta tjänster. Rekrytering har skett i omgångar och en
tjänst tillsattes under våren 2018 och ytterligare en planhandläggare kommer att börja sin
anställning under första delen av 2019. Tjänsten som översiktsplanerare flyttades under året
över till avdelningen för Hållbar utveckling. Trots personalsituationen har planenheten
arbetat proaktivt och under 2018 vann fyra detaljplaner laga kraft, vilket genererade ca 50
bostäder till planberedskapen. Den gemensamma Blå översiktsplanen antogs och vann laga
kraft i samtliga fyra norra Bohuslänkommuner (Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad)
under hösten 2018.
Mätenheten implementerade det nya höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000)
under året, vilket även inneburit kvalitétshöjningar i kommunens kartsystem. Norra
Bohusläns GIS-samverkan fortsätter även att tillsammans utveckla publika kartor som
publiceras på kommunernas respektive hemsidor. GIS-samverkan har under året aktivt
arbetat med digitaliseringsfrågan och anordnade en seminariedag för norra Bohusläns
kommuner med föreläsare på ämnet digital samhällsbyggnadsprocess.
Från och med 2018 görs alla nya detaljplaner digitalt i en GIS-baserad kartmodul. GISsamverkan har fört dialog kring hur redan laga kraftvunna planer ska införas i kartsystemet
och tester har gjorts i Lysekil och Sotenäs. Sammantaget skapar detta grunden och
möjligheten för en alltmer digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. En ny intern karta över
bygglov för nybyggda bostäder samt positiva förhandsbesked över en 5-årsperiod har även
publicerats. Huvudsyftet är ett övergripande analysmaterial för översiktsplanering såväl som
detaljplanering för att till exempel matcha intresset för nybyggnation med förslag på
utbyggnadsområden för bostäder att planlägga.
Bygglovenheten har för andra året i rad varit med i SKLs Löpande Insikt, där bland annat
service, tillgänglighet och bemötande mäts. De redovisade mätningarna visar på ett gott
förtroende för enheten. Ytterligare en byggnadsinspektör påbörjade sitt uppdrag under
hösten och en samverkan för byggnadsinspektörer i norra Bohuslän formerades under året.
Bygglovenhetens gemensamma gedigna erfarenhet har kommit väl till pass för den LIApraktikant (Lärande i arbete) som ingått i avdelningen under 2018.
Gällande bostadsanpassning så har återbruket av ramper och vissa typer av hissar ökat under
året till förmån för samtliga SML-kommuner. Rutin för handläggare av bostadsanpassning
att granska bygglovhandlingar ur tillgänglighetssynpunkt har utarbetats.
Året har även präglats av ett fokus på förberedande arbete inför den nya
samhällsbyggnadsnämnden som trädde i kraft från årsskiftet 2019. Tidigare
byggnadsnämndens uppdrag ingår nu i sin helhet i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
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Tjänsten som ordinarie avdelningschef för Plan och Bygg tillsattes i mars 2018 efter en tid
med tillförordnad chef. Även förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen tillsattes i
början av året. För avdelningarna tillhörande samhällsbyggnadsförvaltningen har det
inneburit tydligare samarbeten och stärkt gemenskap. Arbetet med att få en gemensam
struktur inom hela förvaltningen genomsyrade året.

4 Verksamhetens grunduppdrag
Inledande text
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den
kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag.
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och
ekonomi.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett
mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte.
Bedömning
Bedömning av hur det går med utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer har gjorts med
hjälp av färgade symboler enligt nedan.

Trendpilen visar indikatorns utveckling i relation till tidigare utfall, går pilen uppåt betyder
det att det är en positiv utveckling, och går pilen nedåt är utvecklingen negativ, ingen
förändring visar vågrätt pil.

4.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer
4.1.1

Målgrupp
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

År 2017

År 2018

Gott bemötande - Frågor om vår
attityd mot dig, engagemang av
ditt ärende, kommunikation,
lyhördhet. Hur nöjd sökande var
totalt sett med bemötande.

Gott bemötande

76%

77%

Tillgänglighet - Frågor om
möjligheter att komma i kontakt
med rätt person, vi e-post,
hämta blanketter,
informationsmaterial på vår
hemsida, digitala tjänster. Hur
nöjd sökande var totalt sett med
tillgängligheten.

Hög tillgänglighet

71 %

71 %

Information -Frågor om nöjdhet
med information om lagar och
regler, process och rutin, vad
som förväntas av dig, möjlighet
att överklaga, skriftlig
information (beslutsunderlag,
blanketter mm), information på

Information

73 %

71 %
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Kvalitetsfaktor
hemsidan. Hur nöjd sökande var
totalt med information.

Kvalitetsindikator

År 2017

År 2018

Kompetens - Frågor om
kompetens om vår kunskap om
lagar och regler,
ämnesområden, företagens
villkor och förutsättningar,
förmåga att förstå sökandes
problem, råd och vägledning.
Hur nöjd sökande var totalt med
kompetensen.

Kompetens

76 %

76 %

Rättssäkerhet Frågor om
tydlighet i de lagar och regler
som gäller, det sätt som
motiveras i våra
ställningstagande/beslut,
möjlighet att framföra klagomål
och synpunkter. Hur nöjd
sökande var totalt sett med
rättsäkerheten.

Rättssäkerhet

75 %

73 %

Effektivitet - Frågor om tiden för
handläggningen, förmåga att
hålla överenskomna tidsramar,
rutiner för handläggning. Hur
nöjd var sökande totalt sett med
effektiviteten.

Effektivitet

69 %

65 %

Trend

Bedömningsnivåer för NKI (nöjdkundindex) ryms inom spannet 0-100 där 62-69 är godkänt, 70-79 är bra och över 80 är
väldigt bra. Under 62 är ej godkänt.

Analys och slutsats
Byggnadsnämnden har under 2018 varit med i löpande mätning arrangerad av Sveriges
kommuner och landsting (SKL- Insikt) vilket är en servicemätning av kommuners
myndighetsutövning. Bygglovsökanden kontaktas av SKL via enkät och/eller intervju med
frågor kring tillgänglighet, information, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet och gott
bemötande mellan bygglovssökande och handläggare. Målgruppen är bygglovssökande (både
privata som företagare) som fått ett beslut om bygglov, förhandsbesked eller startbesked
(gäller endast företagare). Resultatet ovan visar sammanställningen för respektive
frågeområde för kvartal 1-3 år 2018.
Bygglovenhetens sammanlagda resultat för NKI (nöjdkundindex) ligger på 73, vilket är ett
bra resultat (se fotnot till tabellen ovan). Det kan konstateras att de som svarat i
undersökningen är nöjda med den service och det bemötande som bygglovenheten ger. En
liten nedgång bland annat under rubriken effektivitet under kvartal 3 kan förklaras med att
avdelningen under hösten var en bygglovhandläggare kort.
4.1.2

Verksamhet
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

År 2017

År 2018

Antal arbetsdagar för handläggning i snitt
per månad. Handläggning per ärende ska
ske inom 50 arbetsdagar (10 veckor) enligt
Plan-och bygglagen.

Effektiv bygglovsprocess

26

22

Andel ärenden som överstiger 50
arbetsdagar (10 veckor) handläggningstid.

26

18

Trend

Analys och slutsats
Genomsnittlig handläggningstid (per arbetsdagar) för ett delegationsärende i snitt för hela
2018 var 22 dagar. Bygglovsenhetens handläggningstid är därmed betydligt lägre än
lagkravet som är 50 arbetsdagar (10 veckor). Handläggningstiden ligger på motsvarande nivå
som för 2017.
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Utav årets 226 delegationsbeslut är det 18 ärenden som inte fått sitt ärende behandlat inom
lagstadgade 10 veckor. Detta kan jämföras med förra året då det var 26 ärenden som ej
behandlades inom 10 veckor.
En ökad kontroll av ärendeflödet (öppna ärenden) har resulterat i bättre överblick och
kortare handläggningstider.
4.1.3

Medarbetare
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Attraktiv arbetsgivare

Andel frisknärvaro

God arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

År 2017

År 2018

2,4 %

6,5 %

Trend

Analys och slutsats
God arbetsmiljö - sjukfrånvaron för år 2018 ökade jämfört med året innan. Detta beror på en
ej arbetsrelaterad långtidssjukskrivning. Då avdelningen är liten blir kännbarheten stor i
siffror när en långtidssjukskrivning uppstår.
Balans - rimlig arbetsbelastning för medarbetare, balansen mellan arbete och fritid fortsätter
att öka på ett positivt sätt.
Medarbetarskap - Kunskap och utveckling, likväl inom detta område syns en ökad kunskap
och utveckling för personalen.
4.1.4

Ekonomi
Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

År 2017

År 2018

Budget i balans

Budgetavvikelse

8%

-3 %

Trend

Analys och slutsats
Årsprognosen för byggnadsnämnden i uppföljningsrapport tre (U3) sattes till ett överskott i
budget med 400 tkr med anledning av flertalet vakanta tjänster och en förväntad uppgång av
bygglovsansökningar i slutet av året. Utfallet per oktober gav inte det förväntade gensvaret
och årsprognosen reviderades till mer försiktiga 200 tkr. Vi årets slut blev utfallet för
avdelningen ett mindre underskott på -212 tkr. Det negativa utfallet beror till största del av
mindre intäkter än budget. Framförallt syns detta på planenheten som varit underbemannad
under hela året samtidigt som uppdrag för kommunal planering ökat. Dessutom innebar
överförandet av en plantjänst till avdelningen för Hållbar utveckling en kostnad på 300 tkr i
slutet av året. Tre av avdelningens verksamheter bygglov, plan och bostadsanpassning är
särskilt svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i hur
många ansökningar om bygglov eller bidrag som avdelningen kommer att få in. Andelen
handläggningstid i kommunala projekt eller detaljplaner påverkar också.

5 Utvecklingsmål och indikatorer
Ett utvecklingsmål är ett prioriterat område som verksamheten väljer att fokusera på under
en längre tid. Ambitionen med ett utvecklingsmål är att bibehålla, säkerställa och förbättra
kvaliteten i verksamheten.
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5.1 Verksamhetens utvecklingsområden, mål och indikatorer
5.1.1

Planenheten
Utvecklingsmål

Utfall år
2017

Utfall år
2018

Trend

Indikator

Utfall år
2017

Utfall år
2018

Trend

Indikator

Utfall år
2017

Utfall år
2018

Trend

Indikator

Informera, inspirera och skapa
dialog för att nå en god bebyggd
miljö och en hållbar livsstil.
Särskilt fokus ska ligga på att
involvera barn och unga.
Samverka för en god bebyggd
miljö och hållbar livsstil.

5.1.2

Bygglovenheten samt bostadsanpassning
Utvecklingsmål
Prioritera tillsyn av enkelt
avhjälpta hinder.
Riktad/uppsökande tillsyn
avseende bebyggelsemiljö i
orternas infarter och centrum.

5.1.3

Mätenheten
Utvecklingsmål
Utbilda de mjuka förvaltningarna
(SOC och BUN) så att de får
nytta av GIS inom sina
verksamheter.

5.1.4

Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål

Avdelningen är involverad i andra kommunövergripande strategiska projekt såsom urban
platsinnovation, Se huset och nya översiktsplanen. Information, inspiration och dialog har
genomförts i projekten genom såväl medborgardialoger som workshop. Lokalen centrumlab
har används som en kompletterade kontaktyta med medborgarna.
Tillsynsarbetet av enkelt avhjälpta hinder fortskrider med kontakt till företagare i Lysekil.
Kontakt med fastighetsägare har genomförts kontinuerligt vilket lett till inspektioner och
anmodan om åtgärder. Riktad tillsyn avseende bebyggelsemiljö har främst bedrivits kring
Lysekils infart.
Avdelningen för plan- och bygg arbetar informativt via utbildningsinsatser samt med att
sprida kunskap om GIS-verktyget till kommunens olika verksamheter.
Samtliga utvecklingsmål avslutades 31 december 2018. Målarbetet kommer att ske inom
styrmodellens former framöver och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
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6 Uppdrag

Uppdrag

Status

Kommentar
De övergripande kommunal styrdokument av
särskild betydelse för avdelningen för Plan och Bygg
är översiktsplan, fördjupad översiktsplan samt
detaljplan. Ansvaret för den strategiska planeringen
ligger på avdelningen för Hållbar utveckling sedan
2018. Det huvudsakliga arbetet med detaljplanering
är ett ständigt pågående arbete och det går enligt
plan.

Se över, revidera och uppdatera gällande
styrdokument.

7 Ekonomi
7.1 Resultaträkning nämnd
Belopp i tkr

2018

2017

2016

Intäkter

6 506

7 636

5 859

Personalkostnader

-9 292

-9 118

-6 286

Övriga kostnader

-3 507

-3 949

-3 709

Kapitalkostnader

-153

-181

-202

Verksamhetens nettokostnader

-6 446

-5 612

-4 338

Budget nettokostnader

-6 234

-6 074

-4 707

-212

462

369

0,7

0,7

0,6

Budgetavvikelse
Andel av kommunens nettokostnader
(%)

7.2 Nettokostnad
Nettokostnad per verksamhet
Verksamhet/enhet belopp i tkr

2018

2017

2016

Byggnadsnämnden

-392

-393

-420

Bygglovenheten

-296

-387

-221

Planenheten

-2 869

-1 873

0

Mätenheten

-1 160

-1 205

-1 578

Bostadsanpassnngsbidrag

-1 729

-1 724

-2 086

0

-31

-64

Administrativenhet
Energirådgivning
Summa

0

0

30

-6 446

-5 613

-4 339

7.3 Budgetavvikelse per verksamhet
Belopp i tkr
Verksamhet
Byggnadsnämnden
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2018

2017

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

-392

-341

-51

-393

-334

-59
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Belopp i tkr
Bygglovenheten

2018

2017

-296

-576

280

-387

-472

85

Planenheten

-2 869

-2 383

-486

-1 873

-2 203

330

Mätenheten

-1 160

-1 333

173

-1 205

-1 476

271

Bostadsanpassning

-1 729

-1 601

-128

-1 724

-1 538

-186

Administration

0

0

0

-31

-52

21

Energirådgivning

0

0

0

0

0

0

-6 446

-6 234

-212

-5 613

-6 074

462

Summa

7.4 Nettoinvesteringar/Anläggningstillgångar
Belopp i tkr

2018

2017

2016

Nettoinvesteringar
Anläggningstillgångar bokfört värde

Kommentar

7.5 Ekonomisk analys
Årsprognosen för byggnadsnämnden i uppföljningsrapport tre (U3) sattes till ett överskott i
budget med 400 tkr med anledning av flertalet vakanta tjänster och en förväntad uppgång av
bygglovsansökningar i slutet av året. Utfallet per oktober gav inte det förväntade gensvaret
och årsprognosen reviderades till mer försiktiga 200 tkr. Vi årets slut blev utfallet för
avdelningen ett mindre underskott på -212 tkr. Byggnadsnämnden har under 2018 haft
vakanta tjänster både på plan- och bygglovenheten. Planenhetens uppdrag för kommunal
planering har dessutom ökat under året. Då dessa båda enheter till stor del är
intäktsfinansierade blir sammantaget konsekvensen av ovanstående ett intäktsbortfall vilket
är huvudorsaken till att byggnadsnämnden uppvisar ett mindre underskott för 2018.
Kostnadssidan följer i stort sett budget. Ett mindre underskott på -149 tkr står
bostadsanpassningsbidraget för, vilket är mindre omfattande än utfallet 2017.Tre av
avdelningens verksamheter bygglov, plan och bostadsanpassning är särskilt
svårprognostiserade och det har bland annat att göra med osäkerhetsfaktorn i hur många
ansökningar om bygglov eller bidrag som avdelningen kommer att få in. Andelen
handläggningstid i kommunala projekt eller detaljplaner påverkar också.

8 Framtid
Avdelningen möter framtiden med information och service
•
•
•
•
•

Digitalisering i form av e-tjänster /e-service
Utveckla hemsidan. Hur den digitala kopplingen optimalt ska fungera mellan
förvaltning och medborgare / målgrupp.
Digital tillgänglighet för våra handlingar / dokument / kartor via intern respektive
extern webb
Informationen utåt både till medborgare / politiker om vårt uppdrag och verksamhet
Upprätthålla det interna informationsflödet för kunskapsutbyte samt uppdatering av
nuläge

Områden som kommer att arbetas med för att vara rustade för framtida
utmaningar
•
•
•
•

Proaktiv planering och god planberedskap för bostäder
Delaktighet i översiktsplanearbetet
Digitala detaljplaner
Tidsbegränsade lov bostäder
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•
•
•
•
•
•

Digitala processer
Publika kartor
Underlag / analyser i karta
Återbruk gällande bostadsanpassning
Proaktiva i bygglovsskedet
Kommande pensionsavgångar / erfarenhetsöverföring
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Protokoll nr. 3 för verksamhetsåret 2019
fört vid styrelsemöte den 2 april 2019
med styrelsen för Lysekils Hamn AB
Ordförande:
Vice ordförande:
Ordinarie ledamöter:
Insatta ersättare:
Ersättare:
Adjungerad:
VD
Tid:

§ 1. FORMALIA
1.1 Mötets öppnande

Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg
Lars Setterberg, Daniel Nielsen, Inge Lövgren
Ingen
Rolf Eriksson, Jan Lendin
Ellinor Jensen, pkt §2.2
Dan Eriksson
16.00 – 18:00.

Ordföranden Klas-Göran Henriksson öppnade mötet och hälsade välkommen.

1.2 Val av
protokollförare
1.3 Val av justerare

Gert-Ove Forsberg

1.4 Insatta ersättare

Ingen

1.5 Dagordning

Dagordningen godkändes.

1.6 Föregående mötesprotokoll, Nr 2 -2019

Föregående mötets protokoll godkändes.

Lars Setterberg valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2. RAPPORTER
2.1 RFQ

2.2 SLU

2.3 KBV

2.4 Magasin 4 och 9.
2.5 Bolagsdialog

2.6 Arrende

Beslut taget i KF den 13/3 att förändra hamnverksamheten. Parterna förhandlar
om det ”sista” och sannolikt tar ny operatör över före sommaren. Med start den
8 april kommer två av LHAB´s kollektivanställda att arbeta för kommunens
Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) enligt självkostnadsmodell, mobilkran och
pickup enligt samma princip.
Ellinor redogjorde för läget. Förrådet klart och SLU har fått tillgång till det
enligt avtal. Reparation av kajen ej klar. Landanslutningar till fartyget ej klara
Slutbesiktning den 14 maj.
KBV är fortfarande mycket intresserade av Lysekil som ny hemmakaj för
KBV001. Osäkerhet kring vattendjupet. Vi utför sjömätning och resultatet av
den väntas före påsk.
Upphandling av takrenovering skall göras. Möte med LEVA ang. solceller som
ev. installeras i efterhand.
Presidiet + VD rapporterade från bolagsdialogen med Stadshus AB. Förutom
bokslutet för 2018, diskuterades frågan om principerna för nivåerna på arrendet
och hur eftersatt underhåll på bl.a. kajer skall beräknas.
Betr. det arrendeavtal som tecknas mellan LHAB och kommunen, är inte
LHAB nöjd, se ovan diskussion i bolagsdialogen.
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§3. MARKNAD
3.1 Arctic Paper

VD har varit på möte med Trafikverket ang. en förfrågan om att återuppta
underhållet av Lysekilsbanan anledningen en stor förfrågan inför 2020. Med
tanke på förändringarna i hamnverksamheten så hänskjuts frågan till en
framtida operatör av terminalen.

§4. PERSONAL
4.1 RFQ processen

Två personal i kollektivet kvar i LHAB. De skall arbeta för SBF, se pkt § 2.1
ovan.

§5. ÖVRIGA FRÅGOR
5.1 Domännamn
5.2 Styrelseutbildning

§6.
BESLUTSÄRRENDEN
6.1 Arrendeavtal

Det finns intresse av att överta (köpa) vårt domännamn, lysport.se. VD
undersöker vilka pengar det handlar om och får sälja till rätt pris.
Är på gång den 14 maj. Kallelse kommer.

Styrelsen godkände att Ordf. + VD har undertecknat arrendeavtalet med
kommunen.

§7. NÄSTA MÖTE
7.1

Nästa möte blir i samband med BOLAGSSTÄMMAN den 13 maj.

……………………
Gert-Ove Forsberg

……………………….
Klas-Göran Henriksson
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……………………..
Lars Setterberg

Protokoll nr. 2 för verksamhetsåret 2019
fört vid styrelsemöte den 5 mars 2019
med styrelsen för Lysekils Hamn AB
Ordförande:
Vice ordförande:
Ordinarie ledamöter:
Insatta ersättare:
Ersättare:

Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg
Inge Lövgren
Jan Lendin och Rolf Eriksson

VD
Tid:

Dan Eriksson
16.00 – 18:00.

§ 1. FORMALIA
1.1 Mötets öppnande

Ordföranden Klas-Göran Henriksson öppnade mötet och hälsade välkommen.

1.2 Val av
protokollförare
1.3 Val av justerare

Gert-Ove Forsberg

1.4 Insatta ersättare

Jan Lendin ist.f. Daniel Nielsen och Rolf Eriksson ist.f. Lars Setterberg

1.5 Dagordning

Dagordningen godkändes.

1.6 Föregående mötesprotokoll, Nr 1-2019

Föregående mötets protokoll godkändes.

Inge Lövgren valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 2 RAPPORTER
2.1 Bokslut 2018

2.2 Nytt arrendeavtal
med Lysekils Kommun
2.3 RFQ/Arrende
processen
2.4 SLU projektet

2.5 KBV
2.6 Magasin 4 och 9

VD rapporterade om bokslutet för 2018.
Rörelseresultatet blev + 824 Kkr, efter nedskrivningar av bl.a. hamnbanan blev
resultatet efter nedskrivningar ./. 587 Kkr.
VD, Klas-Göran Henriksson och Gert-Ove Forsberg skall snarast få till stånd ett
möte med Leif Schöndell.
Det slutgiltiga beslutet att utarrendera hamnverksamheten kommer att tas på KF
mötet den 13 mars. Styrelsen för LHAB rekommenderar KF att säga JA i
frågan.
Projektet rullar på planenligt. Byggnaden och kringutrustningen skall vara klara
den ¼. Kajen blir något förenad. Svea kommer till Lysekil i slutet av maj och
namngivningsceremoni skall äga rum i Lysekil den 19/6.
Projektet om KBV001 och ny hemmakaj fortgår. KBV001 har fått förlängt i
Göteborg t.o.m. i höst.
Upphandling av takrenovering skall göras. Vi tittar på möjligheten till att
installera solceller.

§3. MARKNAD
3.1 Bark

Allt fungerade utmärkt och kunden mycket nöjd.
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§4. PERSONAL
4.1 RFQ processen

Inget nytt. Se punkt 2.3

4.2 Domännamn

Frågan om vårt domännamn ”lysport.se” har ställts. Finns det någon policy?
Skall tas upp på bolagsdialogen.

§5.
BESLUTSÄRENDEN
5.1 Bokslut 2018

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2018

5.2 Arrendeavtal

Se punkt 2.2

§6. NÄSTA MÖTE

Tisdagen den 2 april kl. 16.00 på hamnkontoret.
Måndag den 13 maj kl. 16.00 Bolagsstämma + styrelsemöte.

……………………
Gert-Ove Forsberg

……………………….
Klas-Göran Henriksson

2

……………………..
Inge Lövgren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (44)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-13

KS/2018-0588

KS § 46

Avveckling av Tillväxt Norra Bohuslän

Kommunstyrelsens beslut

att samverkansarenan Tillväxt Norra Bohuslän avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i
samband med den nya mandatperiodens början
att befintlig styrgrupp upplöses och fram till 2019-12-31 ersätts av en
interrimsstyrgrupp bestående av tjänstemän från respektive kommun som
hanterar kvarvarande projektrapporter och avvecklingsfrågor
att eventuella avvecklingskostnader ska hanteras solidariskt av de fyra
kommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxt Norra Bohuslän har under flera år varit en arena för samarbete mellan
kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. Tillväxt Norra Bohuslän har
framgångsrikt drivit många gemensamma frågor, på senare tid mest marina frågor
såsom kust- och havsplanering i Blå Översiktsplan och Maritim Näringslivsstrategi.
Styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän har kommit överens om att föreslå en
avveckling av samarbetsarenan från och med 2019-01-01. Omvärlden har
förändrats och kommunerna samverkar idag på flera olika sätt. Flera arenor finns
för politisk samverkan runt specifika frågor och projekt med specifika
samverkansytor uppstår kontinuerligt. Andra arenor har ersatt de som Tillväxt
Norra Bohuslän har utgjort. Tidpunkten för avveckling är väl vald då Blå
Översiktsplan har antagits och den maritima näringslivsstrategin satt sig i
organisationerna.
Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän föreslog med anledning av ovanstående
den 2018-10-15 att Tillväxt norra Bohuslän ska avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i
samband med den nya mandatperiodens början. Befintlig styrgrupp upplöses och
ersätts fram till 191231 av en interim-styrgrupp bestående av tjänstemän från
respektive kommun som hanterar kvarvarande projektrapporter och
avvecklingsfrågor. Eventuella avvecklingskostnader hanteras solidariskt mellan de
fyra kommunerna.
Under våren behöver samtliga deltagande kommuner i Tillväxt norra Bohuslän ta
beslut om avveckling.

Beslutsunderlag

Protokoll Tillväxt norra Bohuslän 2018-10-15
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tillväxt norra Bohuslän, 2019-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-13 § 40

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att samverkansarenan Tillväxt Norra Bohuslän avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i
samband med den nya mandatperiodens början
att befintlig styrgrupp upplöses och fram till 2019-12-31 ersätts av en
interrimsstyrgrupp bestående av tjänstemän från respektive kommun som
hanterar kvarvarande projektrapporter och avvecklingsfrågor
att eventuella avvecklingskostnader ska hanteras solidariskt av de fyra
kommunerna.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Lysekils kommun
Tanums kommun
Sotenäs kommun
Tillväxt Norra Bohuslän (Carl Dahlberg, processledare)
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-23

LKS 2019-000132

Kommunstyrelseförvaltningen
Leif Schöndell, 0523 – 61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Yttrande över revisionsberättelsen 2018
Sammanfattning
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen
för år 2018 till kommunfullmäktige.
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är
riktad.
Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för
kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista
februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.
Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans
för hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige.
Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot
budget för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande
uppsikt. Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende
innebörden av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige
översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen
för år 2018 till kommunfullmäktige.
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Revisorerna riktar kritik mot utbildningsnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
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Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll. Man påtalar att kritik och anmärkning riktats mot
socialnämnden tidigare år.
Ansvarsfrihet tillstyrks inte för socialnämnden. För kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa nämnder tillstyrks ansvarsfrihet.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är
riktad.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för
kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista
februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.
Kommunstyrelsens behandling av uppföljningsrapporterna samt ytterligare
aktiviteter avseende kommunens ekonomiska utfall redovisas i det följande:
•

Dialoger med nämnderna inför budget 2019, 2018-03-14

Inom ramen för arbetet med budget 2019 hölls 2018-03-14 budgetdialoger med
nämnderna med avseende på budgetutfall 2017 samt bedömningar av nuläge och
framtid. Vid detta möte var alltså även budgeten för 2018 och utfallet per februari
en punkt på agendan.
•

Uppföljningsrapport 1 2018, 2018-03-28, § 41

I uppföljningsrapport 1 redovisades en prognos för kommunens totala resultat på
9,8 mnkr vilket var 4,3 mnkr sämre än budgeten på 14,1 mnkr. Socialnämnden
prognostiserade ett underskott på 19 mnkr. En stor ”pluspost” för kommunen totalt
var försäljningen av aktier i Rambo AB på 12,3 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna rapporten. Man
beslutade även, med anledning av det prognostiserade underskottet för helåret
2018, att ge kommundirektören i uppdrag att presentera en handlingsplan för att
nå ekonomisk balans som omfattar hela kommunförvaltningens verksamhet.
Planen skulle redovisas för kommunstyrelsen i samband med behandlingen av
uppföljningsrapport 2.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge presidiet i uppdrag att omedelbart kalla
till ett särskilt uppsiktsmöte med socialnämnden mot bakgrund av nämndens
prognostiserade underskott för 2018 på 19 mnkr.
Detta möte hölls 2018-04-23.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
www.lysekil.se

Sid 2/4

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2019-000132

• Ekonomisk åtgärdsplan för socialnämnden 2018-05-31, § 80
Med anledning av det prognostiserade underskottet på 19,1 mnkr hade
socialnämnden tagit fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans, men man
informerade kommunstyrelsen om att detta inte var fullt ut genomförbart under
2018. Vidare hade man tagit beslut om att genomföra en revisionsinsats avseende
socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut blev att uppmana socialnämnden att genomföra den av
socialnämnden 2018-04-25 antagna åtgärdsplanen för att nå en budget i balans.
Vidare gavs ett uppdrag till presidiet och kommundirektören att föra en dialog med
socialnämnden om inriktningen av den av socialnämnden beslutade
revisionsinsatsen och finansieringen av denna.
Denna dialog hölls 2018-06-27.

• Uppföljningsrapport 2 2018, 2018-05-31, § 90
I uppföljningsrapport 2 prognostiserades för kommunen totalt ett överskott på
26,1 mnkr, vilket var 12,0 mnkr bättre ån budgeterat resultat på 14,1 mnkr.
Den främsta orsaken till förbättringen var att socialnämnden tagit beslut om en
åtgärdsplan innebärande kostnadsminskningar på 10,0 mnkr och nu lade en
prognos innebärande ett underskott på 9,1 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle enbart att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2. I och med detta
godkändes även den handlingsplan för budget i balans i hela kommunförvaltningen
som tagits fram av kommundirektören och inarbetats i uppföljningsrapporten.
Då anpassningar till budget i kommunens verksamhet i stort sett alltid får
konsekvenser för dimensionering av personal tog kommunstyrelseförvaltningen i
samband med den ovan nämnda handlingsplanen även fram en rutinbeskrivning
för hur risk för övertalighet ska hanteras.
•

Uppföljningsrapport 3 2018, 201-10-03, § 139

I uppföljningsrapport 3 prognostiserades för kommunen totalt ett överskott på
41,1 mnkr, vilket var 27,0 mnkr bättre ån budgeterat resultat på 14,1 mnkr. Den
avsevärt förbättrade prognosen var hänförligt till ett antal kommuncentrala
budgetposter.
Kommunstyrelsen beslut blev att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
uppföljningsrapport 3 2018. Vidare att föreslå fullmäktige att uppmana nämnderna
att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets
slut. Dessutom beslutade styrelsen att föreslå fullmäktige besluta att
socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler
åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga
nämnder och gemensamma verksamhetskostnader
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18, § 7, i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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• Slutligt utfall för 2018
Efter uppföljningsrapport 3 konstaterade under hösten såväl
samhällsbyggnadsförvaltningen som utbildningsnämnden och socialnämnden att
de då lämnade prognoserna för helåret inte skulle hålla. Orsakerna var flera, bland
annat bristande kontroll och uppföljning av olika kostnader men även utökad
verksamhet som för socialnämndens del ett antal kostsamma placeringar av barn
och unga enligt LVU (Lagen om vård av unga). Kommentarer till detta finns i
årsredovisningen för 2018 samt i respektive nämnds årsrapport.
Sammanfattande bedömning
Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans
för hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige.
Socialnämnden har i ett särskilt beslut uppmanats att genomföra den åtgärdsplan
som tagits fram och där har ett aktivt arbete genomförts för att minska
underskottet gentemot budget, vilket gett resultat.
När det gäller socialnämnden bör det även poängteras att kommunstyrelsen i
samband med rapport U3 tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att
socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler
åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga
nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Detta blev också fullmäktiges
beslut. Socialnämnden fick därigenom ”sanktion” för ett underskott på 9,1 mnkr.
Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot
budget för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande
uppsikt. Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende
innebörden av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera.

Leif Schöndell
Kommundirektör
Bilaga
Revisionsberättelse för år 2018
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet
Väst ansvarsfrihet för år 2018.
Ärendet
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2018.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten
under år 2018. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med
Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Samordningsförbundets årsredovisning 2018 med bilagor
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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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

Org.nr 222000 - 2030
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

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.
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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.
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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.
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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.
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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

Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

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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86 avslutade, 55 kvinnor och 31 män
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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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Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Sysselsättning vid start och avslut för de 86 som avslutades hos rehabvägledare 2018.
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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.
55 kvinnor

31 män
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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.
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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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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.
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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.
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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.
25 kvinnor
20 män
Annan off. försörjning
Ingen off. försörjning
Sjukersättning
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
A-kassa
Sjuk/Rehabpenning
Försörjningsstöd

5
1
2
8
9
0

5

1
1
1

Annan off. försörjning
Ingen off. försörjning
Sjukersättning
Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
A-kassa
Sjuk/Rehabpenning
Försörjningsstöd

3
5
2
4
5

10

0

5

10

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.
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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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Ingen off. förs
Studiestöd/Studiemedel
Sjuk/Rehabpenning
Sjukersättning
Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd
Aktivitetsersättning
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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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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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Ingen off. förs
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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.
4

2

2

1

2

1

2

1

0
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Genomsnittsåldern var 21,7 år
Utbildningsbakgrund för de 9 ungdomarna som 2018 deltog i 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.
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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%
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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%
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0% 7%
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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%
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20%
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30%
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80%

4%
90%

100%
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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)
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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)
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Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört?
Fråga 8 (n=174)
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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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LKS 2019-000134

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat
arbetet med att besvara medborgarförslag.
Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen
besvarat 12 förslag och kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har
5 nya förslag lämnas in. Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2019.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående medborgarförslag, varav två
förslag är likadana med olika förslagsställare.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat
arbetet med att besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i
kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen besvarat 12 förslag och
kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 5 nya förslag lämnas in.
Förslag om ytterkläder för personalen inom hemvården (LKS 2018-476) samt det
äldsta förslaget från 2012 (LKS 2012-359) om trottoaren förbi Gullmarsskolans
parkering på Norra Kvarngatan har varit uppe på kommunstyrelsens sammanträde
men har lyfts ur för komplettering.

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-04-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG

LKS 2019-000134

Datum

2019-04-23

Nummer
2019-000129 &
2018-000665, är samma
förslag med olika
förslagsställare
2018-000696
2018-000632
2018-000476

Datum
2019-04-02

Avsändare/Mottagare
Förslagsställare

Beskrivning
Medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen

2018-12-20
2018-11-14
2018-07-26

Förslagsställare
Förslagsställare
Förslagsställare

2017-000411

2017-05-23

Förslagsställare

2017-000110
2017-000090
2015-000553
2012-000359

2017-02-10
2017-02-01
2015-11-23
2012-09-25

Förslagsställare
Förslagsställarna
Förslagsställare
Förslagsställare

Medborgarförslag om båtmuseum - utställning
Medborgarförslag om mer lägenheter för ungdomar och barnfamiljer.
Medborgarförslag om ytterkläder för personalen inom hemvården och
bidrag för slitage av personliga skor
Medborgarförslag - Bygg en cykelväg på järnvägsspåret mellan Håby
och Lysekil
Medborgarförslag - Simbana i havet
Medborgarförslag - gällande Lysekilsbanan 2.0
Medborgarförslag - Fortsätt att bygga cykelväg från Lyse till Brastad
Medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på Norra
Kvarngatan

Sida

1(1)

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2019-04-23

LKS 2019-000135

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04
mari-louise.dunert@lysekil.se

Redovisning av obesvarade motioner våren 2019
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan
redovisningen i november i kommunfullmäktige. Efter redovisningen i
kommunfullmäktige i november 2018 har det inkommit 6 nya motioner och
4 motioner har blivit besvarade.
Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2019.
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan
redovisningen i november i kommunfullmäktige.
Efter redovisningen i kommunfullmäktige november 2018 har det inkommit 6 nya
motioner och 4 motioner har blivit besvarade.
Förvaltningens synpunkter
Enligt kommunallagen 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.”
Det innebär att kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte har
färdigberetts, men det står däremot kommunfullmäktige fritt att från vidare
behandling avskriva en inte förberedd motion.
Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se |
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2019-000135

Leif Schöndell
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Förteckning över obesvarade motioner 2019-04-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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OBESVARADE MOTIONER

LKS 2019-000135

Datum

2019-04-23

Nummer
2019-000150
2019-000148
2019-000109

Datum
2019-04-15
2019-04-11
2019-03-19

Avsändare/Mottagare
Ronny Hammargren (LP)
Ulf Hanstål (M)
Ulf Hanstål (M)

2019-000049

2019-02-12

Yngve Berlin (K), Britt-Marie
Kjellgren (K)

2019-000036
2018-000641
2018-000558

2019-01-31
2018-11-19
2018-09-27

2018-000557

2018-09-27

2018-000556

2018-09-27

2018-000555

2018-09-27

2018-000540
2018-000511

2018-09-19
2018-08-27

2018-000258
2018-000217
2018-000216
2018-000163
2018-000131

2018-04-10
2018-03-28
2018-03-28
2018-03-08
2018-02-21

2018-000123

2018-02-16

Ulf Hanstål (M)
Annette Calner (LP)
Magnus Elisson,
Sverigedemokraterna
Magnus Elisson,
Sverigedemokraterna
Christoffer Zackarisson,
Sverigedemokraterna
Magnus Elisson,
Sverigedemokraterna
Fredrik Häller
Jeanette Janson,
Lysekilspartiet
Lars Björneld (L)
Fredrik Häller (LP)
Fredrik Häller (LP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Siw lycke, Monica Andersson
Centerpartiet
Wictoria Insulán (M)

Beskrivning
Motion om ny linjesträckning och återinförande av "shoppingrundan"
Motion - Entlediga Socialnämnden
Motion - Vi måste satsa och planera för framtiden - ny skola,
idrottshall, simhall och ishall
Motion - Det behövs ett gemensamt agerande från drabbade
kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och
omsorg
Motion om utökad färjetrafik
Motion - Ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson
Motion om multiarena i Brodalen
Motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och
cirkulär ekonomi
Motion om hundrastgård i Brastad
Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Motion om att prioritera framtagande av vattennära industrimark.
Motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad
Motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen
Motion om revidering av näringslivsstratregin
Motion - angående utbyggnad av Brastad sporthall
Motion om UF-företag
Motion om ökad komfort för dykare, paddlare och övriga besökare
kring Släggö, året runt
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Nummer
2018-000105
2017-000772

Datum
2018-02-08
2017-11-08

2017-000740
2017-000713
2017-000493

2017-10-17
2017-10-09
2017-06-19

2017-000491

2017-06-19

2017-000376

2017-05-10

2017-000281

2017-04-07

2017-000125
2017-000118

2017-02-13
2017-02-13

2017-000117
2017-000103
2016-000667

2017-02-10
2017-02-07
2016-10-14

2016-000440

2016-06-22

2016-000316

2016-05-17

2016-000030
2015-000599

2016-01-25
2015-12-12

2015-000552

2015-11-23

Avsändare/Mottagare
Inge Löfgren (MP)
Britt-Marie Kjellgren (K), Yngve
Berlin (K) Kommunistiska
partiet
Inge Löfgren (MP)
Richard Åkerman (M)
Christoffer Zakariasson (SD),
Tommy Westman (SD),
Sebastian Ahlqvist (SD), m.fl.
Christoffer Zakariasson (SD),
Tommy Westman (SD),
Sebastian Ahlqvist (SD), m.fl.
Yngve Berlin (K) Britt-Marie
Kjellgren (K) m.fl.
Ronald Rombrant, Fredrik
Häller och Ronny Hammargren
(LP)
Lars Björneld (L)
Ronald Rombrant (LP),
Lysekilspartiet, m.fl.
Siw Lycke (C)
Fredrik Lundqvist (lp)
Fredrik Häller, Lysekilspartiet
(LP)
Ann-Charlotte Strömwall (L,
Liberalerna)
Siw Lycke, Christer
Hammarqvist, Monica
Andersson, Centerpartiet
Siw Lycke m.fl. , Centerpartiet
Marthin Hermansson,
Vänsterpartiet
Inge Löfgren, Miljöpartiet

Beskrivning
Motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat
Motion om att utreda förutsättningarna för 30-timmarsvecka i vården
Motion om att installera solceller på kommunens byggnader
Motion om offentlig toalett i Grundsund
Motion om rastgård för hundar i Brastad
Motion om brist på billigare boenden
Motion - De fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och
service, skall också ägas av kommunen!
Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens
ägo
Motion - Större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning
Motion om att utreda förutsättningarna för, och möjliga vinster med,
en samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna
Motion om att förnya skyltarna till Cykelspåret
Motion om att dokumentera dialogmöten
Motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar
Motion om belysning vid Vikarvet
Motion om microplaster - idag finns det mer plast än fisk i våra
vattendrag
Motion ang. funktionsnedsättningsramp på badplats
Motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal
lagstadgad energi och klimatplan
Motion om ett fossilfritt Lysekil
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Nummer
2015-000514

Datum
2015-10-29

Avsändare/Mottagare
Lars Björneld, Folkpartiet

2015-000339

2015-06-22

Thomas Falk, Lysekilspartiet

2015-000336

2015-06-22

2015-000190

2015-04-21

2015-000088

2015-02-18

Ulrika Häller Lundbäck,
Kristdemokraterna
Hermansson Marthin (V)
Vänsterpartiet
Fredrik Lundqvist (LP)

2014-000544
2014-000230

2014-12-08
2014-05-19

Fredrik Lundqvist (LP)
Folkpartiet / Carlsson Camilla

2014-000172

2014-04-09

2014-000153

2014-03-25

2014-000102

2014-03-07

Ortner Bernt, (S)
socialdemokraterna
Miljöpartiet i Lysekil / Löfgren
Inge
Folkpartiet

2014-000087

2014-02-21

2014-000073

2014-02-12

2013-000474
2013-000407

2013-12-11
2013-11-06

2013-000368

2013-10-04

2013-000328

2013-09-26

2013-000289

2013-08-29

2013-000099

2013-03-19

Beskrivning
Motion ang. den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken/båttrafiken över Gullmaren
Motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska vara
öppet året runt.
Motion betr. "Skjuts till restaurang som alternativ till hemkörd mat"
Motion om kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider,
"nattis"/"kvällsis"
Motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för
ansvarsprövning
Motion om medverkan till levande sten- och ölandskap
Motion - Uppmärksamma behoven från föreningens ungdom, de har
väntat tillräckligt länge på en Skateboardbana
Motion om anläggande av fribad i Lysekils kommun
Motion om att bygga en cykelbana mellan Lysekil och Brastad

Motion - Framtiden hotad för föreningen L. Laurin flaggskepp
bogserbåten "Harry"
Folkpartiet/Karlsson Roland och Motion - Nu är det dags att uppmärksamma Lysekils historiska vagga
Strömwall A-C
i Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen
Folkpartiet / Karlsson Roland
Motion - Utred förutsättningarna att införa fria kollektivtrafikresor för
pensionärer med lika regler i hela regionen
Centerpartiet i Lysekil
Motion om studentmedarbetare
Strömwall Ann-Charlotte (FP)
Motion - Önskan från synskadade att måla kanterna vid
övergångsställena med vit färg
Strömwall Ann-Charlotte (FP)
Motion med förslag om att placera uppvärmda soffor utanför varje
särskilt boende i kommunen
Karlsson Roland, FP
Motion om att koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik Långeviks badplats - Valbodalen - Sivik med kuststigen
Larsson Marianne/Karlsson
Motion-Anläggande av grusplan/parkeringsyta vid bottnavallen
Roland
Grundsund
Rombrant Ronald,
Motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy i Lysekils kommun
Lysekilspartiet
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Nummer
2013-000014

Datum
2013-01-16

Avsändare/Mottagare
Skaftöpartiet/Thomas Falk

Beskrivning
Motion angående befrielse av hamnavgift fiskefartyget L 158 Sandö

