Kommunens revisorer
Lysekils Kommun

Tid
Plats

Minnesanteckningar från
sammanträde

2018-10-09 kl 08.30-16.00
Kommunhuset i Lysekil, Borgmästaren

Deltagare
Mikael Pehrson (MP)
Anita I Andersson (AIA)
Bengt Ingemansson (BI)
Olle Krischansson (OK)
Anita Larsson (AL)
Ej närvarande
Tommy Karlsson (TK)
Övriga närvarande
Håkan Olsson PwC (HO)
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Mötets öppnande och dagordning
Godkänns. TK har meddelat förhinder.
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Granskning av Delårsrapport
Revisorerna godkänner granskningsrapport och Utlåtande som underskrivs och
lämnas in för utskick till kf.
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Stafettmöten
Information och samtal om nämndernas ansvar för uppföljning, ledning och
styrning av er verksamhet utifrån kommunfullmäktiges budget (ekonomi) och
uppdrag (mål och kvalitet). Fokus på 1) större avvikelser (avs både ekonomi och
måluppfyllelse) 2) vilka åtgärder som därmed planeras/vidtas. 3) risker och
utmaningar som nämnderna ser i sina verksamheter på längre sikt.
Utbildningsnämnden 09.00-10.30
Kent Olsson
Lena Garberg
Lennart Olsson
Jeanette Jansson
Christina Halling

Utmaningar med
- kompetens och rekrytering
- anläggningar/skalet är inte i gott skick och försvårar aktiviteter för
elever, trots pågående lokalförsörjningsprocess. Ks säger nej. Vad är
problemet ?
- barnomsorg på fler tider
- skolk och övrig frånvaro
Det finns ingen kö längre till SFI-utbildning.
Frånvaro och stökiga elever är fortfarande ett problem men samverkan med
socialen fungerar bättre idag. Skolhälsovården fungerar bra, men brist på
psykiatriker.
Resultaten sjunker och klarar bl a ej mattemål, klarar gymn ex inom 4 år, klarar
nationella program för gymn.behörighet.
Kvalitetsarbetet har utvecklats.
Stratsys är idag implementerat dv statens mål och kommunens mål.
Byggnadsnämnd 11.00-12.30
Bo Göthesson
Mikael Wennergren
Per Garenius
Fr om 2019 bildas en samhällsbyggnadsnämnd. Arbetar utifrån vision och
nämndens ambition med fokus på kunder och medarbetare.
Se OH-bilder med kommentarer.
Flera nya detaljplaner har beslutats, för en mer offensiv satsning på tillväxt och
nybyggnad bostäder. En ny generalplan för kommande 10 åren skall upprättas.
Bra ranking i nöjd kundundersökning (plats 60).
Nämnden kan inte förklara kritik mot internservice (mat, it, städ), men anger att de
arbetar med effektiviseringar.
Handläggningstider för bygglov mm är ok utifrån lag krav 10 veckor och jfr med
andra kommuner, men överklagningar tar mer tid.
Nämnden/förvaltningen är inte särskilt berörd av kvalitetsindikatorer men kommer
oavsett det upprätta nya mål för 2019.
Det planeras för utbildning till nyvalda nämndsledamöter.
Socialnämnd 14.00-15.30
Ronny Hammargren
Rickard Söderberg
Eva Andersson
Catarina Ross
Eva kommenterar svaret på revisorernas specifika frågor om 1) riskförebyggande
arbetet som förfaller fungera väl samt 2) det sker ingen (ej möjligt idag)
särredovisning och analys/kontroll över kostnader och intäkter (statsbidrag) för
asylsökande.

Eva redogör för ekonomin och prognos för helår. Se bilaga OH-bilder med
kommentarer. Man ser ingen möjlighet att få ett bättre resultat än – 9 mkr för 2018.
Övriga frågor som diskuteras och som är en utmaning är sjukskrivning,
bemanning, personalomsättning och svårigheter att hitta chefer, IT-stöd och
digitalisering i administration och verksamhet.
Det skall påbörjas en intern revision av hemtjänsten som är dyrare än jämförbara
kommuner. Denna fråga arbetar nämnden med. Serviceboende på Skaftö är litet
och dyrt. Borde Ks initiera ett ärende till kf för en nedläggning alt en finansiering
som inte klaras inom socialnämndens budget ? Nämnden är inte överens.
Budgetram 2019 är prel 375 mkr dvs en ökning från 2018 med 3,9 mkr.
Men kostnadsökning beräknas till 8,6 tkr.
Nämndens heltidsprojekt kommer kompenseras till viss del. Nettokostnad ??
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Revisionsplan 2018
HO har informerat och frågat övriga SML-kommuner om det finns intresse om en
gemensam granskning av cybersäkerhet för svar snarast. MP och AIA tar upp
frågan vid kommande möte i Sotenäs.
HO uppdras boka en tid för möte med IT-nämnden v 47.
HO uppdras upprätta en projektplan avs granskning av inkommande post och
ärendehantering och diariesystem.
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Revisionsmöten 2018
okt, 27 nov, 18 dec
Stafettmöten 17 okt kl 10.45 oktober
-------------------------------------------------------------------------------------------------

