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Anmälningsärenden
•
•
•
•
•
•
•

Påminnelse att delta i Politikernas trygghetsundersökning från
Brottsförebyggande rådet
Granskning av klimatanpassning i fysisk planering från kommunrevisionen
Granskning av kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017 och 2018
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Granskning av intern kontroll i löneprocessen från kommunrevisionen
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2020 från
omsorgsnämnden
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Brukarombudets Årsrapport 2020 från omsorgsnämnden.
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Hej!
Jag heter Anna Gavell Frenzel och är projektledare för Politikernas
trygghetsundersökning (PTU), som Brå genomför vartannat år. Undersökningen
vänder sig till alla ordinarie ledamöter i kommun- och regionfullmäktige samt riksdag, och
handlar om utsatthet för trakasserier, hot och våld.
Just nu pågår Politikernas trygghetsundersökning 2021, där vi kartlägger förtroendevaldas
utsatthet under 2020. Hot mot politiker handlar inte bara om hot mot enskilda personer.
Det är också ett hot mot demokratin som bygger på att människor vill, men också vågar,
engagera sig. Undersökningen görs på uppdrag av regeringen och föregående undersökning
visade att var tredje förtroendevald utsattes för trakasserier, hot och våld under valåret
2018, och utsattheten har ökat över tid.
Jag vänder mig till dig för att be om hjälp att få fler ledamöter att delta i undersökningen.
För att resultaten ska ge en så sann bild som möjligt av de förtroendevaldas situation är det
viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen, oavsett om man varit
utsatt eller inte. Resultaten ska användas som kunskapsunderlag för att förhindra och
hantera incidenter mot förtroendevalda.
Jag hoppas att du kan skicka vidare denna vädjan om att delta till ledamöterna i ditt
fullmäktige. Alla ledamöter har fått brev hem från Statistiska centralbyrån (SCB) där det
står angivet hur man ska gå till väga. Ledamöterna har fram till den 30 april på sig att
delta i undersökningen. Resultaten kommer att presenteras i en rapport som publiceras i
oktober.
På www.bra.se/ptu kan man läsa mer om undersökningen. Det går bra att vända sig till mig
om man har problem med att logga in till webbenkäten, eller om man tappat bort sina
inloggningsuppgifter.

Stort tack för din värdefulla hjälp!
Med vänlig hälsning,
Anna Gavell Frenzel,
utredare på Brå
08-527 58 431
anna.gavell.frenzel@bra.se
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Plan- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige, för kännedom

Granskning av klimatanpassning i fysisk
planering
Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning
av klimatanpassning i fysisk planering. Granskningen ingår i revisionsplan 2020.
Efter genomförd granskning är det vår sammanfattande revisionella bedömning
att kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden delvis säkerställer att den
fysiska planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt,
samt att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.
Bedömningen baserat på den fördjupade granskning som genomförts avseende
ett antal revisionsfrågor omfattande frågeställningar kopplat till ett förändrat
klimat, risk- och sårbarhetsanalys, översiktsplan, styrning och kontroll av
området.
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer
till kommunstyrelsen:
•

att kommunstyrelsen säkerställer att fullgoda analyser och underlag finns
tillgängliga för vilka områden i kommunen som risker att drabbas av
ras/skred och erosion som en följd av ett förändrat klimat,

•

att kommunstyrelsen, vid revidering av kommunens översiktsplan, tar hänsyn
till de synpunkter som framkommit i denna rapport.

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till plan- och byggnadsnämnden:
•

att nämnden säkerställer att dokumenterade rutiner upprättas för att fånga
upp var framtida risker finns för ras/skred och erosion, både inom
planläggning och bygglovsprocess. Nämnden behöver särskilt säkerställa att
bygglovsärenden utanför detaljplanelagt område på ett systematiskt sätt
fångar upp klimatrisker.

•

nämnden bör utvärdera om utbildningsinsatser behöver genomföras bland
handläggare för att säkerställa att klimatrisker fångas upp.

Postadress: Uppsala kommun, kommunrevisionen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 1132 (Kansli)
E-post: kommunrevisionen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Revisionen begär yttrande, utifrån följande frågeställningar, över revisionens
iakttagelser och lämnade rekommendationer från respektive styrelse och nämnd
senast 2021-06-30 till kommunrevisionen@uppsala.se och till det sakkunniga
biträdet, lena.salomon@pwc.com

För kommunrevisionen

,

Per Davidsson, ord orande

Klimatanpassning i
fysisk planering
Uppsala kommun
mars 2020

Susanna Huber
Come/la Pethrus
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har PwC genomfört
en granskning avseende klimatanpassning i fysisk planering. Syftet med granskningen
är att bedöma om kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden säkerställer att
den fysiska planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt samt
att den interna kontrollen inom området är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden delvis säkerställer att den fysiska
planeringen tar hänsyn till klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt, samt att den
interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.
I tabellen nedan redovisas vår bedömning av de revisionsfrågor som besvarats inom
ramen för granskningen. Motiveringar till bedömning av respektive revisionsfråga
framgår fortlöpande i rapporten.
Bedömningar mot revisionsfrågor
Bedömning

Revisionsfråga
Har en risk- och sårbarhetsanalys gjorts som
omfattar påverkan av ett förändrat klimat?
Fokus på identifierade åtgärder.
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Delvis uppfyllt

Har kommunstyrelsen i förslag till
översiktsplan inkluderat frågor som rör
utformning av bebyggelse som riskerar
påverkas av ett förändrat klimat, samt
tydliggjort vilka åtgärder som kommunen
behöver vidta?

Delvis uppfyllt

Tar arbetet med detaljplaner och bygglov
hänsyn till de risker som ett förändrat klimat
medför?

Delvis uppfyllt

1

2

Utövar kommunstyrelsen tillräcklig styrning
och kontroll inom granskat område?

Uppfyllt

Utövar nämnden tillräcklig styrning och kontroll
inom granskat område?

Delvis Uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
att kommunstyrelsen säkerställer att fullgoda analyser och underlag finns tillgängliga
för vilka områden i kommunen som risker att drabbas av ras/skred och erosion som
en följd av ett förändrat klimat,
att kommunstyrelsen, vid revidering av kommunens översiktsplan, tar hänsyn till de
synpunkter som framkommit i denna rapport.
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till plan- och byggnadsnämnden:
-

-
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att nämnden säkerställer att dokumenterade rutiner upprättas för att fånga upp var
framtida risker finns för ras/skred och erosion, både inom planläggning och
bygglovsprocess. Nämnden behöver särskilt säkerställa att bygglovsärenden utanför
detaljplanelagt område på ett systematiskt sätt fångar upp klimatrisker.
nämnden bör utvärdera om utbildningsinsatser behöver genomföras bland
handläggare för att säkerställa att klimatrisker fångas upp.
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Inledning
Bakgrund
Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll i arbetet med att skapa ett robust
samhälle som klarar av att hantera ändrade klimatförhållanden. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) har varje kommun en lagstadgad skyldighet att ta hänsyn till
klimatförändringarna vid planering av ny bebyggelse. Kommunen ska inte planlägga
eller bevilja bygglov på mark som är olämplig med hänsyn till effekterna av ett förändrat
klimat. Riskerna som nämns i PBL är översvämning, ras, skred och erosion. Parallellt
med PBL är miljöbalken (MB) styrande för den fysiska planeringen. MBs bestämmelser
syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Kommunen ska i sin översiktsplan ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på
den bebyggda miljön, och hur dessa risker kan minska eller upphöra. Den fysiska
planeringen ger även kommunen möjlighet att ställa krav på klimatanpassning i
planeringsprocessen och under byggnationen. För att få till stånd de åtgärder som
behövs för att minimera klimatförändringarnas negativa effekter på samhället är det
nödvändigt att alla delar i plan- och byggprocessen samverkar.
Utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning har kommunens revisorer bedömt det
relevant att granska detta område. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och plan- och
byggnadsnämnden.
Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och plan- och
byggnadsnämnden säkerställer att den fysiska planeringen tar hänsyn till
klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen inom
området är tillräcklig.
Följande revisionsfrågor ska besvaras inom granskning:

-

Har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) gjorts som omfattar påverkan av ett
förändrat klimat? Fokus på identifierade åtgärder.
Har kommunstyrelsen i förslag till översiktsplan inkluderat frågor som rör utformning
av bebyggelse som riskerar påverkas av ett förändrat klimat, samt tydliggjort vilka
åtgärder som kommunen behöver vidta?
Tar arbetet med detaljplaner och bygglov hänsyn till de risker som ett förändrat
klimat medför?
Utövar kommunstyrelsen och nämnden tillräcklig styrning och kontroll inom granskat
område?

RevisionskriteriPr
•
Kommunallagen (KL) kap 6 § 6
• Plan- och bygglagen (PBL) kap 2 § 3-5, kap 3 § 5, kap 4 § 12
• Miljöbalken (MB) kap 1 § 1
•
Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) kap 2 § 1
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•
•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners riskoch sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)
Kommuninterna styrdokument

Avgränsning
1 tid avgränsas granskningen till år 2020. I övrigt se syfte och revisionsfrågor.
Metod
Granskningen omfattar genomgång och analys av relevant dokumentation, primärt
sammanträdesprotokoll och styrande dokument såsom översiktsplan,
verksamhetsplaner samt ett urval av detaljplaner och bygglov. Detaljplaner och bygglov
har valts ut dels för att illustrera hur kommunen arbetar med att ta hänsyn till klimatrisker
i den fysiska planeringen, och dels baserat på en riskbedömning av vilka områden i
kommunen som är utsatta för klimatrisker.
Intervju/avstämning har genomförts med följande funktioner:
-

urval av bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer
urval av detaljplanehandläggare
representant för enheten för översiktsplanering
stadsbyggnadsdirektör, biträdande stadsbyggnadsdirektör och stadsdirektör
ordförande i kommunstyrelse respektive plan- och byggnadsnämnden

Dialog har även förts med chefer, strateger och samordnare inom
stadsbyggnadsförvaltningen som berörs av granskningen.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1: Risk- och sårbarhetsanalys
Revisionsfråga: Har en risk- och sårbarhetsanalys gjorts som omfattar påverkan
av ett förändrat klimat? Fokus på identifierade åtgärder.
Revisionell utgångspunkt:
PBL 3 kap 5 §
Av översiktsplanen ska framgå kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
LEH 2 kap 1 §
Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys.
Iakttagelser
Denna granskning har inte kunnat styrka att kommunstyrelsen eller plan- och
byggnadsnämnden genomfört en risk- och sårbarhetsanalys med specifikt fokus på ett
förändrat klimat. Dock återfinns klimataspekter i den kommunövergripande RSA som
inom ramen för kommunens krisberedskap tas fram varje mandatperiod och vi noterar
även att kommunen använt sig av länsövergripande risk- och sårbarhetsanalyser inom
ramen för sitt miljö- och klimatarbete. Vid intervju med representant för enheten för
översiktsplanering uppges att en RSA riktad mot klimatförändringar och dess påverkan
på bebyggelse och fysisk planering kommer att genomföras i samband med att
kommunens översiktsplan revideras nästa gång (se vidare under fråga 4).
Risk- och sårbarhetsanalys
Uppsala kommun har upprättat en kommunövergripande RSA inför innevarande
mandatperiod (KS 20191016 § 204), i enlighet med lagen om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Riskanalysen fokuserar på förvaltningar och bolag som bedriver samhällsviktig
verksamhet. I riskanalysen lyfts risken för höga flöden och översvämningar fram, med
anledning av att MSB pekat ut Uppsala och Fyrisån som ett område med betydande
översvämningsrisk. Riskanalysen beskriver de konsekvenser som höga flöden och
översvämningar kan leda till för fastigheter, infrastruktur och dagvatten'. I riskanalysen
beskrivs generella åtgärder som kommunen behöver arbeta med oavsett vilken typ av
kris som inträffar, som att ha en god kontinuitetsplanering och ledningsförmåga. I övrigt
är det nämndernas ansvar att omhänderta riskerna och arbeta in åtgärder i olika planer.

1 Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan, och utgörs i huvudsak
regnvatten och smältvatten
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Miljö- och klimatprogram
Vidare noterar vi att kommunen inom ramen för sitt klimatanpassningsarbete har
identifierat risker med ett förändrat klimat och åtgärder som behöver vidtas.
Kommunens miljö- och klimatprogram 2014-2023 (KF 20140224) baseras på två
riskanalyser som Länsstyrelsen tagit fram för Uppsala län. Analyserna är "Risk- och
sårbarhetsanalys 2014" samt "klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län" (2009).
Bland de effekter av ett förändrat klimat som identifierats i Länsstyrelsens riskanalyser
och lyfts in i kommunens miljö- och klimatprogram noterar vi särskilt:
-

Höjda temperaturer, fler värmeböljor och större risk för lokala värmeöar
Ökad nederbörd och kraftigare skyfall
Ökad risk för översvämning och ändrade flöden i vattendrag (bland annat i Fyrisån)

Vi noterar att riskanalyser från 2009 även redogör för risker för ras, skred och erosion,
vilket återspeglas i kommunens miljö- och klimatprogram.
Inom ramen för miljö- och klimatarbetet har kommunen tagit fram underlagsrapporten
"Klimatförändringar i Uppsala kommun - en översikt av effekter och åtgärder" (2018). Av
miljö- och klimatprogrammet och underlagsrapporten framgår att åtgärder kopplade till
klimatanpassning finns i flertalet olika styrdokument, som exempelvis översiktsplan och
dagvattenprogram. I underlagsrapporten noterar vi att både översiktsplanering,
detaljplaneläggning och bygglovshandläggning omnämns som verksamheter som på
olika sätt kan bidra till kommunens klimatanpassningsarbete.
Vidare framgår av dokumenten att åtgärder ska samordnas utifrån samtliga
styrdokument och fastställas i verksamhetsplaner. Vi noterar att både kommunstyrelsen
och plan- och byggnadsnämnden har ett antal mål och åtgärder i sina
verksamhetsplaner som relaterar till klimatanpassning. Kommunstyrelsen uppger till
exempel i sin verksamhetsplan (2020) att Uppsala kommun ska "vara i framkant i miljöoch klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat'. 1
nämndens verksamhetsplan noterar vi åtgärder som att "öka systematiseringen av
hantering av miljö- och hållbarhetsaspekter i planeringen" i syfte att åstadkomma en
hållbar stads- och landsbygdsutveckling, samt åtgärder som rör ett ökat trähusbyggande
och ett stärkt fokus på ekosystemtjänster.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baseras i huvudsak på
att en uttömmande risk- och sårbarhetsanalys av klimatförändringarnas påverkan på
den bebyggda miljön inte har genomförts. Dock fångas riskerna till viss del upp inom
ramen för krisberedskap. Det är positivt att länsövergripande risk- och
sårbarhetsanalyser beaktats inom ramen för miljö- och klimatarbetet. Dock bedömer vi
att detta inte fullt ut är tillräckligt vad gäller klimatförändringarnas konsekvenser för den
fysiska planeringen och bebyggelsen.

r7
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Revisionsfråga 2: Översiktsplanen
Revisionsfråga: Har kommunstyrelsen i förslag till översiktsplan inkluderat frågor
som rör utformning av bebyggelse som riskerar påverkas av ett förändrat klimat,
samt tydliggjort vilka åtgärder som kommunen behöver vidta?
Revisionell utgångspunkt:
PBL 3 kap 5 §
Av översiktsplanen ska framgå kommunens syn på risken för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Iakttagelser
Sedan 1 augusti 2018 finns i PBL ett krav på att det av en kommuns översiktsplan ska
framgå hur kommunen ser på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
klimatförändringar.
Uppsala kommuns översiktsplan fastställdes år 2016 , dvs före lagändringen i PBL, och
utgår således från PBLs tidigare skrivelser om att en översiktsplan ska ta hänsyn till
olika riskfaktorer. Enligt uppgift utarbetas för närvarande direktiv för en revidering av
översiktsplanen och dessa direktiv kommer att ta hänsyn till gällande krav i PBL (se
vidare under fråga 4). Vid intervju med kommunstyrelsens ordförande och
stadsbyggnadsdirektör uppges att det finns en medvetenhet om behovet av att lyfta in
klimatrisker i översiktsplanen på ett tydligare sätt än vad som gjorts tidigare. Det uppges
även att förutsättningarna för detta är bättre idag, då kunskapen kring klimatrisker är
avsevärt högre inom kommunen än vad den var då översiktsplan 2016 togs fram.
1 översiktsplanens nuvarande form beskrivs i viss mån hur hänsyn ska tas till
klimatrisker. Detta återfinns i planens så kallade generella riktlinjer för mark- och
vattenområden (avsnitt 3.2). Riktlinjerna är grupperade utifrån viktiga allmänna intressen
såsom energi och klimat, säkerhet, dagvatten och grönstruktur. I översiktsplanen anges
att riktlinjerna ska användas i efterföljande planering när så är relevant. Ett urval av de
generella riktlinjer som berör klimatrisker är:
Beakta framtida klimatförhållanden vid om- och nybyggnation. Exempelvis är urbana
värmeöar, värmeböljor och översvämningar aspekter som behöver hanteras.
Beakta markens förutsättningar och risker samt att dessa beskrivs tidigt vid all
planering och exploatering. Det kan handla om ras, skred, översvämningsrisker m.m.
Beakta risk för översvämning vid ny bebyggelse oavsett återkomsttid. Områden
längs Fyrisån, som riskerar att översvämmas i nivå med ett beräknat högsta flöde,
bör inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas för att hantera och minimera
eventuella konsekvenser. Samhällsfunktioner av betydande vikt liksom ny
sammanhållen bebyggelse med bostäder bör förläggas ovanför nivån för ett högsta
beräknade flöde. Om undantag från detta görs ska särskilda åtgärder vidtas för att
hantera och minimera eventuella negativa konsekvenser samt risken beaktas för att
samhällsfunktionens acceptabla avbrottstid överskrids.
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-

Säkerställ att sekundära avrinningsvägar och översvämningsbara ytor skapas som
ett viktigt led i stadens klimatanpassning. Säkra och utnyttja befintliga lågstråk i
naturen för avledning av dagvatten.

En fullständig förteckning av de generella riktlinjer i översiktsplanen som berör
klimataspekter finns i bilaga i slutet av denna rapport.
Vi noterar att den senaste aktualitetsförklaringen av översiktsplanen (genomförd 2020)
omfattar en uppföljning av hur väl översiktsplanen fungerar som stöd i planläggning,
bygglovgivning och mark- och exploateringsfrågor. Här anges att uppföljning med
handläggare inom dessa områden visat på ett behov av att förbättra stödet i hur de
generella riktlinjerna ska tillämpas på ett systematiskt sätt.
Vid intervju med representant för enheten för översiktsplanering är tydligt att det finns en
medvetenhet i kommunen om de risker för översvämningar och höjda temperaturer som
följer av ett förändrat klimat. Då översiktsplanen togs fram år 2016 fanns underlag som
undersökte dessa risker. Exempel som lyfts fram är MSBs kartering av
översvämningsrisker, samt rapporten "Planering för en varmare stad", vilken fokuserar
på höjda temperaturer och värmeböljor/värmeöar samt i viss mån även risken för
översvämningar.
Vid intervjuer framkommer att kommunen nyligen fått tillgång till en
stabiliseringskartering (skredkarta) från MSB, vilken i början av mars 2021 lyfts in i
kommunens kartsystem. Redan tidigare har tjänstepersoner som arbetar med frågorna
haft förvärvad kunskap kring vilka område där risk föreligger. I och med kartunderlaget
blir det dock tydligare och mer lättillgängligt. Vi noterar att kartan beskriver de
riskområden som finns idag, men tar inte höjd för hur risken för skred ser ut i framtiden
givet ett förändrat klimat. Vid intervju uppges att skred och ras i mångt och mycket kan
betraktas som synonymt i Uppsala kommun, då avsaknad av större höjdskillnader gör
att de ras som eventuellt kan förekomma är att beteckna som skred.
Slutligen noterar vi att översiktsplanen inte omnämner risken för erosion längs
kommunens sjöar och vattendrag. Granskningen kan inte styrka att kunskapsunderlag i
form av undersökningar, utredningar eller kartor finns som visar var risker för erosion
föreligger idag respektive i framtiden.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baseras på att
översiktsplanen i viss mån behandlar frågor som rör utformning av bebyggelse och hur
denna riskerar påverkas av ett förändrat klimat. Översiktsplanen har ett tydligt fokus mot
översvämningsrisker men behandlar inte på ett tydligt och heltäckande sätt andra risker
som förväntas följa av ett förändrat klimat, eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att
minska dessa risker. Det är positivt att direktiv för en revidering håller på att tas fram
och att det finns en medvetenhet om behovet av att adressera lagändringen i PBL. Vi
rekommenderar att kommunstyrelsen vid framtagande av direktiv beaktar det som
framkommit i denna granskning.

pwe

9

Revisionsfråga 3: Detaljplaner och bygglov
Revisionsfråga: Tar arbetet med detaljplaner och bygglov hänsyn till de risker
som ett förändrat klimat medför?
Revisionell utgångspunkt:
Miljöbalken 1 kap 1 §
Miljöbalken skall tillämpas så att
människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god
hushållning tryggas.
Plan- och bygglagen 2 kap 3-5 §§
Planläggning ska med hänsyn miljö- och klimataspekter främja en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, samt miljöförhållanden i övrigt.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får
mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig
för ändamålet.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och
erosion.
Plan- och bygglagen 4 kap 12 §
1 en detaljplan får kommunen bestämma skyddsåtgärder för att motverka
markförorening, olyckor, översvämning och erosion.

Iakttagelser - Detaljplaner
Inom ramen för granskningen har vi fått ta del av den dokumentation som kommunens
detaljplanehandläggare har som stöd i planläggningen, och som är av relevans för att
fånga upp risker som ett förändrat klimat medför. Vid intervju med
detaljplanehandläggare framkommer att dessa i huvudsak stödjer sig mot denna
dokumentation, och i lägre utsträckning använder sig av översiktsplanen för att få
vägledning vad gäller klimatrisker. Nedan redogörs för de dokumenterade rutiner som
finns kopplat till klimatrisker, samt hur ett urval av detaljplaner behandlat risker för
översvämning, erosion, ras och skred.
Översvämning
1 Uppsala kommun finns flertalet dokument som behandlar översvämningsrisker och
hantering av dagvatten. Fullmäktige har fastställt ett paraplydokument för
dagvattenhantering i form av ett dagvattenprogram (KF 2014-01-27 § 24). 1 programmet
beskrivs att dagvattenhantering blir allt viktigare då belastningen på
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dagvattenledningsnätet förväntas öka i och med att klimatets förändringar innebär ökad
nederbörd och kraftigare skyfall. Relaterat till dagvattenprogrammet finns vid plan- och
byggenheten ett flertal dokument som rör hantering av dagvatten:

-

Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark, vilken anger hur mycket regn
som ska kunna renas innan anslutning till den allmänna dagvattenanläggningen.
Kravspecifikation dagvattenutredning (UVAB 20170223, vilken används vid
beställning av dagvattenutredningar.
Checklista dagvattenutredningar (UVAB 20180213), vilken omfattar tex att utreda
översvämningsrisker, avrinningsområden och flöden.
Mall för redovisning av dagvattenhantering inom fastighet.

Vidare finns en rutinbeskrivning som omfattar de utredningar som en handläggare ska
ta ställning till om de behöver genomföras vid upprättande av detaljplan.
Rutinbeskrivningen utgörs av en förteckning över utredningar inom 17 olika områden,
varav dagvatten är ett område. Av rutinbeskrivningen framgår att en dagvattenutredning
ska behandla avrinningsvägar och översvämningsrisker vid lågpunkter och stora regn.
Dagvattenutredningar tas fram i samråd med Uppsala Vatten.
Vi noterar även att det finns en upprättad mall för planbeskrivning, dvs en mall för det
dokument som utgör detaljplanens huvudhandling. I mallen återfinns ett avsnitt med
rubriken "Vattenmiljö - grundvatten och dagvatten" där dessa aspekter ska beskrivas.
Vid intervjuer med detaljplanehandläggare uppges att dagvattenutredningar görs för
varje detaljplan som tas fram. Vid utredningarna används en klimatfaktor om 1,25, vilket
innebär att beräkningar görs som tar höjd för att vattenflödet ökar med 25% jämfört med
dagens klimat. Värdet uppges vara taget från rekommendation från Svenskt Vatten. Vi
noterar att Svenskt Vatten rekommenderar en klimatfaktor om minst 1,25 används för
kortare regn.2
Inom ramen för granskningen har vi tittat närmare på 4 nyare detaljplaner där delar av
det planlagda området riskerar att drabbas av översvämningar, antingen från Fyrisån
eller vid kraftiga regn.
-

-

Kv. Vapenhuset (PBN 2014-1703) - detaljplan där risk för översvämning vid höga
flöden identifierades och hanterades genom höjdsättning för mark och golv i
detaljplanens planbestämmelser. Behovet att leda bort dagvatten
uppmärksammades av Uppsala vatten vid ett startmöte. Vi noterar att en
dagvattenutredning finns som underlag till detaljplanen och att utredningen tar höjd
för ett förändrat klimat (klimatfaktor 1,25). Av planbeskrivningen framgår att planen
tagit hänsyn till skyfallskartering och lågpunkter som riskerar översvämmas vid
extrema regn.
Kv. Seminariet (2917-2441) - detaljplan inte långt från Fyrisån. Av planbeskrivningen
framgår att översvämningsrisken vid 100-års och 200-årsregn har utretts. En
dagvattenutredning har gjorts och området har planerats så att vatten avleds till
platser som tillfälligt tillåts stå under vatten. Riskerna för översvämning har reglerats
med planbestämmelser vilka talar om exempelvis vilken typ av byggnader som får
placeras på olika ställen samt byggnadernas utformning. Exempelvis ska
bostadshus utföras med förhöjd källarvåning och mark runt bostadshus höjas.

2Svenskt
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Kv Ångkvarnen (PBN 2016-384) - detaljplan längs med Fyrisån. Av
planbeskrivningen framgår att en dagvattenutredning genomförts med klimatfaktor
1,25. Utredningen omfattade lågpunktskartering och avrinningsvägar. Utredningen
visade att planområdet berörs av risk för översvämning från Fyrisån vid högsta
beräknade flöde, vilket motsvarar ett flöde som inträffar i genomsnitt en gång under
en 10 000-årsperiod. Utredning av dagvattenfrågor samt hantering av
översvämningsrisker samordnades med andra detaljplaner för att vid behov minska
översvämningsrisken i Ångkvarnen genom åtgärder i närliggande områden.
Erosion
Granskningen kan inte styrka att det finns dokumenterade riktlinjer/rutiner som
säkerställer att risken för erosion på ett systematiskt sätt fångas upp i planläggningen.
Vid intervjuer uppges att Uppsala kommun inte är så drabbad av erosionsrisker som
exempelvis kustkommuner, och att om risken föreligger fångas den upp i planprocessen
vid framför allt samråd, startmöten och remissförfaranden. Dock beskrivs att
kunskapsläget i kommunen troligen är lågt kopplat till erosionsrisk, då fokus i arbetet i
mångt och mycket ligger på översvämningsrisker. Granskningen kan inte styrka att
kartor eller utredningar kopplat till erosion finns, eller att risken för erosion längs Fyrisån
är utredd.
Bland ovan nämnda detaljplaner noterar vi att endast Ångkvarnen ligger i direkt
anslutning till Fyrisån. I underlagen till detaljplanen noterar vi att erosionsrisken
omnämns kortfattat i en miljöteknisk undersökning. Här framgår att merparten av ytorna
inom området är asfalterade eller bebyggda vilket minimerar risken för erosion.
Ras och skred
Som ovan nämnts finns en förteckning över utredningar som detaljplanehandläggare
ska ta ställning till vid framtagandet av detaljplaner. Vi noterar att förteckningen omfattar
geotekniska utredningar. Aspekter som ska beaktas är risk för ras och skred samt
instabila markförhållanden. Vi noterar även att mallen för planbeskrivningen innehåller
rubriken "mark och geoteknik'.
Intervjuade handläggare uppger att de tack vare sin erfarenhet inom yrket har god
kunskap om riskerna för ras och skred i kommunen givet dagens klimat. De intervjuade
uppger att fördjupade geotekniska undersökningar görs gällande markens beskaffenhet
i de fall då handläggaren bedömer att det behövs. Bedömningen baseras på
handläggarens egna kunskaper om riskerna samt de synpunkter som fångas upp i
planprocessen. Framför allt vid samråd, startmöten och remissförfaranden inkommer
synpunkter från både interna och externa experter och detta omfattar även klimatrisker.
Vi noterar att granskning inte kan styrka att kännedom finns inom kommunen kring hur
riskerna för ras och skred kommer att se ut givet ett framtida, förändrat klimat.
En genomgång av de detaljplaner där samrådet avslutats under år 2020 noterar vi att 1
detaljplan av 16 berör ämnet ras och skred (att jämföra med att 12 planer behandlar
risken för översvämning). Vid samtliga intervjuer ges en enhetlig bild av att kommunen
har en gynnsam topografi på så sätt att det inte föreligger några stora risker för ras och
skred. Intervjuade uppger att kommunen är mycket restriktiv med att bygga inom dessa
områden och att det är därför ämnet behandlas i så få detaljplaner. Vid intervjuer
uppges att om ett område med risk för ras/skred planläggs så görs fördjupade
geotekniska undersökningar.
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För den detaljplan som berör risken för ras och skred, Södra Storvreta etapp 1 (PBN
2019-864), noterar vi att det genomförts en fördjupad geoteknisk undersökning. I
undersökningen beskrivs förväntad påverkan av klimatförändringar, dvs att
klimatförändringar generellt sett påverkar markstabiliteten genom ökade
nederbördsmängder. Det uppges dock att inom detta planområde är marken så pass
platt att förhöjda risker inte förväntas. Några få områden med lutningar återfinns och är
utmarkerade på karta.
Slutligen noterar vi att en av de detaljplaner, Seminariet, som inom ramen för
granskningen valts ut utifrån risken för översvämning, också ligger inom områden som
riskerar drabbas av skred enligt den skredkarta som kommunen nyligen implementerat.
I denna framgår inte att risk för skred föreligger. Av planbeskrivningen framgår att
detaljplanen lutar sig mot en geoteknisk undersökningar från 2008 och 2013.
Övriga aspekter
Vid genomgång av detaljplaner samt från intervjuer noteras att fler och fler nya planer
tar med aspekter som grönytor och värmeöar, allt eftersom kunskapen kring behovet av
klimatanpassningsåtgärder ökar.
Slutligen noterar vi att det under år 2019 inrättades en miljösamordnarfunktion vid planoch byggavdelningen. I dagsläget finns två stycken miljösamordnare, vilka primärt deltar
i detaljplaneprocessen samt i viss mån även i bygglovsprocessen. Samordnarnas
uppgift är att belysa de miljöfrågor som planläggningen och lovärenden behöver ta
hänsyn till. Samordnarna har hittills framför allt arbetat med frågor relaterade till
dagvatten och översvämningsrisker. Vid avstämning med mijösamordare framkommer
att samordnarfunktionen fortfarande är under utveckling. Det uppges finnas ett behov av
att i samordnarrollen fånga upp klimatrisker i högre utsträckning.
Iakttagelser - Bygglov
Under granskningen har framkommit att för handläggning av bygglovsansökningar finns
inte några dokumenterade rutiner, checklistor eller dylikt att ta stöd av för att i
handläggningen ta hänsyn till klimatrisker. Vid handläggningen stödjer sig handläggarna
på detaljplaner och översiktsplan.
Inom detaljplan
Intervjuade tjänstepersoner som arbetar med bygglovsprocessen uppger att för bygglov
inom detaljplanelagt område finns gott stöd i detaljplanen. Intervjuade uppger att det i
huvudsak är i detaljplaneprocessen som klimatrisker hanteras. Det upplevs inte finnas
så stor möjlighet, eller så stort behov, att utreda riskerna inom ramen för
bygglovsprocessen utan fokuset ligger på att bestämmelserna i detaljplanen följs. I vissa
fall, vid exempelvis väldigt små detaljplaner, kan det dock av detaljplanen framgå att en
geoteknisk undersökning ska göras i samband med bygglovsprövning och i dessa fall
ställer bygglovshandläggare krav på att byggherre utför en sådan undersökning.
Vid intervju diskuteras behovet av att i detaljplaner göra ett tydligare ställningstagande
kring de klimatrisker som utretts och konstaterats inte föreligga. Detta eftersom
bygglovshandläggare ibland upplever att det finns en otydlighet kring ifall en risk inte
föreligger eller om den eventuellt föreligger men inte är utredd. Ett exempel som lyfts är
att nivåer för färdigt golv och/eller källare regleras i vissa detaljplaner men inte i andra. I
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de fall de inte regleras förutsätter bygglovshandläggare att risk för översvämning inte
föreligger om de utgår från normala nivåer (dvs att de inte behöver höjas).
Inom ramen för granskningen har vi bett bygglovshandläggare exemplifiera hur de i
bygglovsprocessen fångar upp klimatrisker. Ett exempel som lyfts fram är inom
detaljplan Kv. Luthagsstranden (PBN 2013-1600) där översvämningsrisk medfört att
lägsta höjd för färdigt golv i bostäder bestämts till +8,4 m över nollplanet, i syfte att
undvika stora skador vid 100-årsflöden. Detta har sedan tagits hänsyn till i
bygglovsprocessen. Ett annat exempel är inom detaljplan Vänge 2:29 (PBN 201220115) där risk för ras och skred uppmärksammades på en plats där en byggherre ville
uppföra en förskola. Risken uppmärksammades i och med att kommunen, under den
tidsperiod som lovprocessen pågick, fick tillgång till den skredkarta från SGI som
beskrivits ovan i rapporten. Bygglovshandläggare hade inte tolkat detaljplan och
tillhörande geoteknisk undersökning som att risk för skred fanns.
Utanför detaljplanelagt område
Vid intervju uppges att vid bygglovsärenden utanför detaljplanelagt område stödjer sig
handläggarna på den information om klimatrisker som finns i översiktsplanen.
Handläggare upplever att risker med översvämningar längs Fyrisån är tydligt
kommunicerade genom översiktsplanen, men att det saknas tydliga beskrivningar av
översvämningsrisker inom andra områden, samt beskrivningar av andra risker som ras,
skred och erosion.
Intervjuade bygglovshandläggare uppger att den risk som får mest fokus i
bygglovsprocessen utanför detaljplan är hur lämplig platsen är utifrån risken för
översvämningar. Det uppges att synpunkter fångas upp i bygglovsprocesser genom
exempelvis remissinstanser. Vid behov begär handläggare att byggherren ska
genomföra tekniska undersökningar.
Intervjuade efterfrågar mer kunskap och utbildning inom området, framför allt vad gäller
att upptäcka och ta hänsyn till klimatrisker utanför detaljplanelagt område.
Inom ramen för granskningen har vi bett att få granskat ett urval av bygglovsärenden
som ligger inom område där risk för skred föreligger, samt utanför detaljplanelagt
område. Vid genomgång av dessa områden visade det sig att inga bygglovärenden
handlagts under utvald tidsperiod (2019-2021).
Bygglovhandläggare uppger att bygglov (utanför detaljplanelagt område) har givits inom
två fastigheter där översvämningsrisk uppmärksammats. Vi noterar att bygglov inom
dessa fastigheter antingen ställt krav på byggherren gällande utredningar och åtgärder,
och att förhandsbesked villkorats med exempelvis krav på sockelhöjd eller markens
höjdläge.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. Bedömningen baseras i huvudsak på
att:
Inom detaljplaneprocessen finns mycket kunskap och dokumenterade rutiner
avseende översvämningsrisker. Dock finns behov av att förbättra kunskapen kring
var ras och skred riskerar bli vanligare givet ett förändrat klimat. Även erosionsrisken
behöver utredas och dokumenteras.
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Inom bygglovsprocessen saknas dokumenterade rutiner för att fånga upp
klimatrisker. Granskningen indikerar att risk för översvämningar beaktas i tillräcklig
utsträckning, men andra risker beaktas i lägre utsträckning.
Bygglovshandläggare förlitar sig i mångt och mycket på detaljplaner. Utanför
detaljplanelagt område saknas en tillförlitlig och systematisk rutin för att fånga upp
samtliga klimatrisker och handläggare efterfrågar mer kunskap kring detta.

Revisionsfråga 4: Politisk styrning och kontroll
Revisionsfråga: Utövar kommunstyrelsen och nämnden tillräcklig styrning och
kontroll inom granskat område?
Revisionell utgångspunkt:
Kommunallagen 6 kap 6 §
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder (rev KF 2020-12-14)
27 § Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten, såsom
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt
utveckling av strategiskt viktiga områden,
- miljö- och klimatfrågor.
8 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
48 § Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och därtill hörande lagar samt andra föreskrifter med undantag för
översiktsplanering.
Fullmäktiges mål och budget 2020 vilken tydligt visar en viljeinriktning mot
klimatomställning och förbättrad beredskapen för ett förändrat klimat.

Iakttagelser kommunstyrelsen
Varje år görs i Uppsala kommun en uppföljning av kommunövergripande program och
planer i syfte att säkerställa en sammanhållen styrning. Ärendet bereds av styrelsen och
beslutas av fullmäktige. I samband med 2018 års uppföljning av program och planer gav
fullmäktige i uppdrag till styrelsen att inleda arbetet med en aktualitetsförklaring av
översiktsplanen (20190128 § 30).
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetade därefter fram direktiv för aktualitetsprövning
under hösten 2020 aktualitetsprövades översiktsplanen av styrelse och fullmäktige.
Planen bedömdes vara aktuell. I aktualitetsförklaringen (KF 2020-11-03 § 458) redogörs
dock för ett antal aspekter som bör tas hänsyn till i nästa översiktsplan. Bl. a. beskrivs
hur förutsättningarna för översiktsplaneringen har förändrats sedan planen antogs. Vi
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noterar särskilt att en förändrad förutsättning som lyfts är att "nya krav på riskbedömning
av skador på bebyggelsen på grund av klimatförändringar har införts i PBL".
Då kommunstyrelsen godkände aktualitetsförklaringen (2020-09-16 § 224) beslutade
styrelsen även att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att under juni månad år 2021
återkomma med förslag till direktiv för en revidering av översiktsplanen. Vid intervju
bekräftas att dessa håller på att tas fram. Direktiven kommer enligt uppgift att omfatta att
en riskanalys genomförs med fokus på klimatförändringar och dess påverkan på den
fysiska planeringen. Revideringen kommer enligt uppgift troligtvis att genomföras under
första halvan av kommande mandatperiod.
I sammanhanget noterar vi även i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 att det
finns ett stort antal åtgärder som fångar upp fullmäktiges viljeriktning med
klimatanpassning och beredskap för ett förändrat klimat. Åtgärderna behandlar dock inte
specifikt just hur den fysiska planeringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat.
Iakttagelser plan- von byggnadsnämnden
Handlingsplan för trygghet och säkerhet
Både styrelsen och nämnden refererar i sina verksamhetsplaner till kommunens
handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018-2022 (KF 20180611). Nämnden anger
som åtagande i sin verksamhetsplan att den ska genomföra åtgärder i enlighet med
handlingsplan för trygghet och säkerhet.
Handlingsplanen för trygghet och säkerhet, tillsammans med tillhörande policy, syftar till
att stärka kommunens arbete med att långsiktigt och strategiskt öka tryggheten och
säkerheten i kommunen. Handlingsplanen har tagits fram av representanter från flera
förvaltningar och bolag tillsammans och fastställts av fullmäktige. I handlingsplanen
finns konkreta åtgärder som behöver genomföras och det anges vem som ansvarar för
dem och när de ska genomföras.
Handlingsplanen identifierar 9 målområden för trygghets- och säkerhetsarbetet varav vi
särskilt noterar följande målområde med tillhörande målformulering och åtgärder:
Målområde: Riskhänsyn vid samhällsplanering och -byggande.
Målformulering: Säkerhet grundläggs i samhällsplaneringsskedet. Riskhänsyn är ett
naturligt inslag i samhällsplaneringen av såväl stad som landsbygd. Särskild hänsyn
tas till ökade risker som klimatförändringar medför.
Åtgärd 86: Att upprätta rutiner så att risken för höga flöden i Fyrisån beaktas
vid all planering och byggande. Plan- och byggnadsnämnden är ansvarig för
åtgärden och den ska genomföras under år 2018.
Åtgärd 88: Implementera risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för
samhällsplanering och byggande, så att konsekvenser av olyckor,
klimatförändringar och andra oönskade händelser alltid beaktas. Plan- och
byggnadsnämnden är ansvarig för åtgärden och den ska genomföras under
år 2018.
Åtgärd 91: Upprätta rutiner för att beakta behovet av säkerhet för
samhällsviktig verksamhet vid all planering och nybyggnation. Plan- och
byggnadsnämnden är ansvarig för åtgärden och den ska genomföras under
år 2019-2020.
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Under granskningen har framkommit att nämnden följer upp sitt åtagande, att
genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för trygghet och säkerhet, i samband
med delårsrapport och årsredovisning. I samband med delårsrapport per augusti 2020
erhöll nämnden en övergripande och kortfattat rapportering kring hur arbetet med
handlingsplanen fortgick. I samband med årsbokslut 2020 rapporterades att samtliga
åtgärder i enlighet med handlingsplanen var avklarade och handlingsplanen kunde
betraktas som fullgjord. Vår granskning kan dock inte styrka att de enskilda åtgärderna i
handlingsplanen (punkterna 86, 88 och 91 ovan) följts upp var och en och
återrapporteras till nämnden. Intervjuade detaljplanehandläggare har ingen djupare
kännedom kring dessa åtgärder men bedömer att åtgärd 86 är uppfylld, eftersom det
finns tydliga rutiner i deras arbete kring flöden i Fyrisån. Åtgärd 88 och 91 uppges inte
vara något som präglar arbetet med en enskild detaljplan utan sker i så fall på
strategisk/övergripande nivå. Detta har vi dock inte kunnat verifiera inom ramen för
granskningen.
Vid intervjuer med nämndens ordförande och stadsbyggnadsdirektörer uppges att
klimatfrågan är högst aktuell och närvarande på politisk nivå. Kopplat till den fysiska
planeringen uppges att de klimatrisker som upplevs mest påträngande är
översvämningar och värmeböljor. Vid intervju uppges att även risker med ras, skred och
erosion diskuteras och utreds, men att det troligtvis finns ett behov av att samla bättre
underlag och höja kunskapsnivån inom dessa områden.
Vid intervju framgår att nämnden inte omprövar/uppdaterar detaljplaner utifrån ny
kunskap om klimatrisker. Detta uppges bero på att detaljplaner byggs ut relativt snabbt
inom kommunen (5-10 år) vilket innebär att äldre detaljplaner är färdigbyggda. Om
något sedan behöver ändras görs det inom ramen för driften. Detta kan exempelvis
handla om att förbättra avrinning eller att utöka grönytor/grönstruktur för att motverka
värmeöar.
Gällande bygglov noterar vi att det stora antalet beslutas på delegation men de mest
omfattande byggloven beslutas av nämnden. Vid intervju uppges att byggloven i viss
mån ger upphov till diskussioner kring klimatrisker, men diskussioner förs i huvudsak i
samband med framtagande av detaljplaner.
Nämndens ordförande lyfter under intervju fram att nämnden fastställt en riktlinje om att
bygglov i lägre utsträckning ska beviljas utanför detaljplanelagt område. Detta för att det
tidigare beviljades i för hög utsträckning och inte alltid följde ÖP. Nu uppges att
följsamheten till översiktsplanens intentioner har förbättrats.
Bedömning
Vi bedömer att revisionsfrågan som uppfylld för kommunstyrelsen. Bedömningen
baseras i huvudsak på att styrelsen i aktualitetsförklaring av översiktsplanen noterat
lagändringen i PBL 3:5 och utdelat uppdrag till sin förvaltning att utarbeta direktiv för en
revidering som skall beakta lagändringen.
Vidare bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld för nämnden. Bedömningen
baseras i huvudsak på att nämnden, i sin verksamhetsplan, ställt sig bakom
handlingsplan för trygghet och säkerhet och de åtgärder däri som direkt berör
klimatrisker i den fysiska planeringen. Nämnden har följt upp handlingsplanen men vi
noterar att uppföljningen varit mycket överskådlig. Vi bedömer att det är en brist att
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åtgärderna i handlingsplanen inte förankrats tydligare i verksamheten bland
tjänstepersoner som arbetar med detaljplanering.

pwc

Revisionell bedömning och
rekommendationer
Revisionell bedömning
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen
och plan- och byggnadsnämnden delvis säkerställer att den fysiska planeringen tar
hänsyn till klimatförändringar på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen
inom området delvis är tillräcklig.
Bedömningar mot revisionsfrågor
Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån
nedanstående revisionsfrågor.
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Revisionsfråga

Kommentar

Har en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA)
gjorts som omfattar
påverkan av ett förändrat
klimat? Fokus på
identifierade åtgärder.

Delvis uppfyllt
- En uttömmande risk- och
sårbarhetsanalys av klimatförändringarnas
påverkan på den bebyggda miljön inte har
genomförts. Riskerna fångas till viss del
upp inom ramen för krisberedskap.
- Det är positivt att länsövergripande riskoch sårbarhetsanalyser beaktats inom
ramen för miljö- och klimatarbetet. Dock
bedömer vi att detta inte fullt ut är tillräckligt
vad gäller klimatförändringarnas
konsekvenser för den fysiska planeringen
och bebyggelsen.

Har kommunstyrelsen i
förslag till översiktsplan
inkluderat frågor som rör
utformning av bebyggelse
som riskerar påverkas av
ett förändrat klimat, samt
tydliggjort vilka åtgärder
som kommunen behöver
vidta?

Delvis uppfyllt
- Översiktsplanen behandlar i viss mån
frågor som rör utformning av bebyggelse
och hur denna riskerar påverkas av ett
förändrat klimat. Översiktsplanen har ett
tydligt fokus mot översvämningsrisker men
behandlar inte på ett tydligt och
heltäckande sätt andra risker som
förväntas följa av ett förändrat klimat, eller
vilka åtgärder som behöver vidtas för att
minska dessa risker.
- Direktiv för revidering håller på att tas
fram och det finns en medvetenhet om
behovet av att adressera lagändringen i
PBL.
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Tar arbetet med
detaljplaner och bygglov
hänsyn till de risker som ett
förändrat klimat medför?

Delvis uppfyllt
- Inom detaljplaneprocessen finns mycket
kunskap och dokumenterade rutiner
avseende översvämningsrisker. Dock finns
behov av att förbättra kunskapen kring var
ras och skred riskerar bli vanligare givet ett
förändrat klimat. Även erosionsrisken
behöver utredas och dokumenteras.
- Inom bygglovsprocessen saknas
dokumenterade rutiner för att fånga upp
klimatrisker. Granskningen indikerar att risk
för översvämningar beaktas i tillräcklig
utsträckning, men andra risker beaktas i
lägre utsträckning.
- Bygglovshandläggare förlitar sig i mångt
och mycket på detaljplaner. Utanför
detaljplanelagt område saknas en tillförlitlig
och systematisk rutin för att fånga upp
samtliga klimatrisker och handläggare
efterfrågar mer kunskap kring detta.

Utövar kommunstyrelsen
tillräcklig styrning och
kontroll inom granskat
område?

Uppfyllt
Styrelsen har i aktualitetsförklaring av
översiktsplanen noterat lagändringen i PBL
3:5 och utdelat uppdrag till sin förvaltning
att utarbeta direktiv för en revidering som
skall beakta lagändringen.

Utövar nämnden tillräcklig
styrning och kontroll inom
granskat område?

Delvis uppfyllt
- Nämnden har, i sin verksamhetsplan,
ställt sig bakom handlingsplan för trygghet
och säkerhet och de åtgärder däri som
direkt berör klimatrisker i den fysiska
planeringen.
- Nämnden har följt upp handlingsplanen
men vi noterar att uppföljningen varit
mycket överskådlig. Det är en brist att
åtgärderna i handlingsplanen inte
förankrats tydligare i verksamheten bland
tjänstepersoner som arbetar med
detaljplanering.
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Rekommendationer
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
att kommunstyrelsen säkerställer att fullgoda analyser och underlag finns tillgängliga
för vilka områden i kommunen som risker att drabbas av ras/skred och erosion som
en följd av ett förändrat klimat,
att kommunstyrelsen, vid revidering av kommunens översiktsplan, tar hänsyn till de
synpunkter som framkommit i denna rapport.
Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer till plan- och byggnadsnämnden:
att nämnden säkerställer att dokumenterade rutiner upprättas för att fånga upp var
framtida risker finns för ras/skred och erosion, både inom planläggning och
bygglovsprocess. Nämnden behöver särskilt säkerställa att bygglovsärenden utanför
detaljplanelagt område på ett systematiskt sätt fångar upp klimatrisker.
nämnden bör utvärdera om utbildningsinsatser behöver genomföras bland
handläggare för att säkerställa att klimatrisker fångas upp.

2021-03-19

Lena Salomon

Susanna Huber

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (arg nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 20 november 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga
Översiktsplanens generella riktlinjer med bäring på miljö och klimat, från avsnitt 3.2. i
Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun - Del A Huvudhandling.
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Tema

Riktlinje

Energi och klimat

Beakta att samspel mellan bebyggelse, vatten,
ekosystem och grönstruktur samt samhällstekniska
försörjningssystem tas tillvara även på lokal nivå vid
utveckling, så att de samlat bidrar till minskad miljö- och
klimatpåverkan samt hantering av klimatförändringar.

Energi och klimat

Beakta framtida klimatförhållanden vid om- och
nybyggnation. Exempelvis är urbana värmeöar,
värmeböljor och översvämningar existerande aspekter i
Uppsala som behöver hanteras.

Dagvatten

Beakta framtida klimatförhållanden vid om- och
nybyggnation.

Grönstruktur och
ekosystemtjänster

Säkerställ förutsättningar för att viktiga
ekosystemtjänster tas tillvara, förstärks och integreras
där så är möjligt i all mark-och bebyggelseutveckling.
Kartlägg och analysera ekosystemtjänster för att
motverka negativa effekter av bland annat
klimatförändringar, minskad biodiversitet eller negativ
påverkan av föroreningar.

Grönstruktur och
ekosystemtjänster

Beakta alltid ett generellt behov av träd och annan
stadsgrönska i bebyggelsemiljöer som en del i att skapa
attraktiva och hälsosamma livsmiljöer, förutsättningar för
gott lokalklimat samt rening och fördröjning av
dagvatten.

Dagvatten

Säkerställ att sekundära avrinningsvägar och
översvämningsbara ytor skapas som ett viktigt led i
stadens klimatanpassning. Säkra och utnyttja befintliga
lågstråk i naturen för avledning av dagvatten.

Dagvatten

Säkerställ utrymme för rening, fördröjning och infiltration
av dagvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten
ska eftersträvas. Eftersträva öppna dagvattenlösningar
som en del i robust hantering av dagvatten. Eftersträva
hög grad av multifunktionell användning, exempelvis
avseende dagvattenfördröjning, grönska för gott
mikroklimat, biologisk mångfald, hantering av framtida
klimatförhållanden och lokala vistelsekvalitéer.

Risk, säkerhet och hälsa

Beakta markens förutsättningar och risker och att dessa
beskrivs tidigt vid all planering och exploatering. Det kan
handla om ras, skred, radon, sulfidhaltiga leror,
översvämningsrisker och förorenad mark.

Risk, säkerhet och hälsa

Beakta risk för översvämning vid ny bebyggelse oavsett
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återkomsttid. Områden längs Fyrisån, som riskerar att
översvämmas i nivå med ett beräknat högsta flöde, bör
inte bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas för att
hantera och minimera eventuella konsekvenser.
Samhällsfunktioner av betydande vikt liksom ny
sammanhållen bebyggelse med bostäder bör förläggas
ovanför nivån för ett högsta beräknade flöde. Om
undantag från detta görs ska särskilda åtgärder vidtas
för att hantera och minimera eventuella negativa
konsekvenser samt risken beaktas för att
samhällsfunktionens acceptabla avbrottstid överskrids.
På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
hemsida hittar du kartor som visar vilka delar som är
berörda av översvämningsrisker.
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Mottagare:

KOMMUNREVISIONEN

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom
Samtliga nämnder för kännedom

Effekter av kommunrevisionens fördjupade
granskningar år 2017 och 2018
Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en
uppföljningsgranskning av fördjupade granskningar år 2017 och 2018.
Granskningen ingår i revisionsplan 2020.
Uppföljningen har omfattat följande granskningar:
•

Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden (2018)

•

Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder (2018)

•

Handläggningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och
byggnadsnämnden (2017)

Efter genomförd granskning är det vår samlade bedömning att berörda nämnder har
vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.
Bedömningen baserat på omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt
"Uppföljning av vidtagna åtgärder" för respektive granskning.
Av de totalt 13 rekommendationer som följts upp i granskningen bedöms 11 st vara
åtgärdade och 2 st rekommendationer bedöms som delvis åtgärdade. Inga
rekommendationer bedöms som ej åtgärdade.
För kommunrevisionen

Per Davidsson, ordförande

Postadress: Uppsala kommun, kommunrevisionen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 11 32 (Kansli)
E-post: kommunrevision en@uppsala.se
www.uppsala.se

Uppföljande
granskning
Effekter av kommunrevisionens
ördjupade granskningar
2017-2018
Uppsala kommun
Mars 2021

Emma Ekstn
Karolin Hamn&
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en samlad uppföljning i två delar
av ett urval av granskningar genomförda under åren 2017-2018. Denna rapport avser del 2. Syftet
med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: Har berörda nämnder vidtagit
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån genomförda
granskningar?
Uppföljningen har omfattat följande granskningar:
•

Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden (2018)

•

Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder (2018)

•

Handläggningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och byggnadsnämnden
(2017)

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att berörda nämnder har vidtagit åtgärder
med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer. Den samlade bedömningen
grundar sig på bedömningen av genomförda åtgärder för varje separat tidigare genomförd
granskning.
Lägesbeskrivningen och omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "Uppföljning av
vidtagna åtgärder" för respektive granskning. Av de totalt 13 rekommendationer som följts upp i
granskningen bedöms 11(85 %) vara åtgärdade. 2 rekommendationer (15 %) bedöms som delvis
åtgärdade. Inga rekommendationer bedöms som ej åtgärdade. Utfallet redovisas i nedanstående
tabell:

Antal

Andel

Pågående
aktivitet/delvis
åtgärdade

2

15%

Åtgärdade

11

85%

Summa

13

100%

Sammanställning av vidtagna åtgärder
Ej åtgärdade

Samtliga rekommendationer har följts upp och yttrande har lämnats inom utsatt tid av samtliga
involverade nämnder avseende två av de tidigare granskningarna.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Revisorerna i Uppsala kommun granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt genomför
fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De granskningar som revisionen
genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i
omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför
att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av
dessa och om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.
Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas även vikten av
att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet följa upp
genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik och
rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare att uppföljningen kan genomföras
som en särskild granskningsinsats med skriftlig rapport. Uppföljningen ger också underlag för att
bedöma om det finns anledning till förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen
inför kommande års revisionsplanering.
Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i den risk- och väsentlighetsanalys som upprättats
har kommunens revisorer beslutat att genomföra en samlad uppföljning av ett urval av
granskningar genomförda under åren 2017-2018.

Revisionsfråga
Har berörda nämnder vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och
rekommendationer utifrån genomförda granskningar?

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning av följande
fördjupade granskningar revisionen genomfört:
•

Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden (2018)

•

Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder (2018)

•

Handläggningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och byggnadsnämnden
(2017)

Metod
Granskningen har genomförts genom sammanställande av revisorernas synpunkter och
rekommendationer samt nämndernas yttranden och åtaganden. Rekommendationerna och
yttrandena har följts upp genom skriftliga frågor till förvaltningarna samt genomgång av svar.
Vidare har verifierande dokument, som protokoll, beslut och handlingar inhämtats och granskats.
Samtliga intervjuade och uppgiftslämnare har haft möjlighet att sakgranska rapporten.
Baserat på resultat graderas respektive rekommendation med en status enligt följande modell:

•

Rekommendationen har inte åtgärdats sedan tidigare granskning, vilket
medför att relaterad risk och rekommendation kvarstår.
Aktiviteter och åtgärder finns planerade, är under genomförande eller har
bedömts som delvis åtgärdade. Dock kvarstår risken då åtgärderna ännu
inte är på plats
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Åtgärder och aktiviteter för att begränsa risken har implementerats och
underlag har granskats, vilket säkerställer operativ effektivitet i kontrollen.

Iakttagelser och bedömningar

2.

Revisionsrapport
Stöd till idrottande, idrotts- och
fritidsnämnden 2018
Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen
och samtliga nämnder 2018
Handläggningstider miljö- och
hälsoskyddsnämnden och plan- och
byggnadsnämnden 2017
Totalt antal rekommendationer:
2.1.

Antal lämnade
rekommendationer
5

5

4

4

4

4

13

13

Antal uppföljda
rekommendationer

Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden 2018

Kommunrevisionen genomförde år 2018 en granskning av kommunens stöd till idrottande, om
stödet skedde på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån de
mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. Revisorerna översände ett missiv med den
samlade revisionella bedömningen och tillhörande rekommendationer till idrotts- och
fritidsnämnden samt till kommunfullmäktige för kännedom den 15 juni 2018.
2.1.1.

Revisorernas rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till Idrotts- och fritidsnämnden:
•
Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det har gått
drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett styrande dokument
gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen skulle arbetas fram.
•

Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika
evenemangsarenoma. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige beslutade att ett
styrande dokument gällande de publika evenemangsarenorna skulle arbetas fram.

•

Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är
verkställighet av nämndbeslut.

•

Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och
jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.

•

Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen.

Revisionen begärde yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån nedanstående frågeställningar,
senast den 31 oktober 2018.
•
Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra i
syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?
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•

Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

•

Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?

•

Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av internkontrollplanen?
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•
2.1.2.

Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning.
Nämndens yttrande

Idrotts- och fritdsnämnden beslutade att anta yttrande till revisionsrapporten den 26 september
2018, vilket var inom utsatt tid.
2.1.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Arbete med långsiktig plan för anläggningsförsörjningen samt arbete med kommunens
förhållningssätt beträffande de stora publika evenemangsarenorna
•

Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. Det har gått
drygt två år sedan det av kommunfullmäktige beslutades att ett styrande dokument
gällande den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen skulle arbetas fram.

•

Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika
evenemangsarenoma. Det har gått drygt två år sedan kommunfullmäktige beslutade att ett
styrande dokument gällande de publika evenemangsarenorna skulle arbetas fram

Av den tidigare granskningen framgick att kommunfullmäktige beslutade år 2015 om Idrotts- och
fritidspolitiskt program. Inom ramen för programmet skulle särskilda styrdokument för att klargöra
den långsiktiga anläggningsförsörjningen inom kommunen tas fram. Det skulle också tas fram
styrande dokument som stipulerar Uppsala kommuns förhållningssätt beträffande de stora publika
evenemangsarenorna. Vid tiden för granskningen år 2018, det vill säga drygt två år efter att Idrottsoch fritidspolitiskt program beslutades, pågick fortfarande arbetet med att ta fram de båda
styrdokumenten.
I idrotts- och fritidsnämndens yttrande konstaterades att vid tiden för granskningen såg Uppsala
kommun över kommunens totala behov av lokaler för olika verksamheter, och att
lokalförsörjningsplanen för idrottslokaler förelades idrotts- och fritidsnämnden för beslut under
november månad år 2018. Därefter skulle planen föreläggas för beslut i kommunstyrelsen och
koordineras till en samlad lokalförsörjningsplanering för kommunen. Av yttrandet framgår vidare att
kommunens arbete med lokalförsörjningsplanering koordineras med mål- och budgetarbetet samt
nämndernas verksamhetsplaner för att ge en effektiv och kostnadsbesparande
stadsbyggnadsprocess.
Det framgår också av nämndens yttrande att förhållningssättet till evenemangsarenorna beskrivs i
det idrotts- och fritidspolitiska programmet, enligt följande definition av arena: Arenan har plats för
minst 3 000 åskådare och är avsedd främst för större idrottsevenemang som även i vissa fall kan
användas till andra typer av evenemang, t ex konserter, mässor, festivaler eller liknande. Vidare
framgår av yttrandet att publika idrottsarenor ingår i arbetet med idrotts- och fritidsnämndens
lokalförsörjningsplanering, i vilken det säkerställs att de hanteras på samma sätt som övriga
anläggningar med avseende på behovsutredning, ekonomiska konsekvenser, projektprioritering
och koordinering med andra nämnders lokalbehov.
Vid uppföljning av vidtagna åtgärder framgår att tillväxten och förändringstakten i Uppsala är hög.
För att klara att täcka det ökade behovet av lokaler och anläggningar inom nämndens
verksamhetsområde har frågan prioriterats och omhändertagits i grunduppdraget samt i
lokalförsörjningsplanen för idrott och fritidsanläggningar. Utöver detta har processen för
föreningskontakt förtydligats genom att utveckla servicen inom bokning och bidrag under året.
Idrott och fritidsnämnden tog beslut om en långsiktig lokalförsörjningsplan första gången 2018
(2018-11-28 § 123) och sedan dess har nämnden utvecklat den långsiktiga planen för att säkra
social infrastruktur i samhällsbyggandet. Planen gäller för 2021 till 2025 med utblick till 2030.
Senaste lokalförsörjningsplanen beslutades av nämnden 2020-11-23 §§ 96-97. Planen revideras
årligen.
Av lokalförsörjningsplanen framgår att planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun
hanterar både dagens och framtidens utmaningar inom nämndernas driftverksamhet.
Lokalförsörjningsplan har tagits fram samtidigt som en utredning gällande större omorganisation av
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flera de omfattade driftsorganisationerna har genomförts. Genomförandet av åtgärderna kan
komma att justeras utifrån de förslag till omorganisation som lagts fram av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Behovsbedömningen i lokalförsörjningsplanen baseras på kommunens
befolkningsprognos och kommunens utveckling enligt Översiktsplan. I analysen har beslutade och
planerade åtgärder i övriga lokalförsörjningsplaner vägts in som grund för framtida driftbehov.
Övergripande utgår planen från nuvarande omfattning på driftverksamheten men justeringar i
lokalbehovet för att skapa samordnade och flexibla lösningar som kan möta framtida förändringar i
behovet. Analysen visar att inom driftområdet finns ett ökat behov under de kommande åren. Detta
innebär att nya driftslokaler behöver etableras i större bostadsutbyggnadsområden.
Åtgärderna i planen syftar till att säkra bibehållen verksamhetsnivå. Samtidigt förbereds för att
möta det analyserade ökade behovet, säkerställa och förbättra lokalerna samt ge förutsättningar
för andra nödvändiga fastighetsåtgärder, t.ex. renoveringar. Åtgärder planeras även för att skapa
samordnade och flexibla lösningar som kan möta framtida förändringar i behovet. Behovet av
lokaler kan med relativt kort varsel förändras i dess inriktning samt över tid - vilket understryker
vikten av att kommunen har flexibla lokaler och anläggningar som kan användas för olika typer av
driftverksamhet.
-

Lokalförsörjningsplanen innehåller 3 nya förslag på lokalförändringar.
Lokalförsörjningsplanen innehåller tio redan beslutade lokalförändringar.
Lokalförsörjningsplanen innehåller tio stycken utredningsuppdrag som ska återredovisas i
kommande revidering av lokalförsörjningsplanen.
Lokalförsörjningsplanen innehåller en tidigare beslutad åtgärd som ej genomförs.

De föreslagna åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden för kommunen i form av
investeringsmedel i fastigheter och inventarier samt driftsmedel för verksamheterna. I arbetet med
lokalförsörjningsplanen sker beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna antingen utifrån
verklig genomförandeplanering eller genom övergripande schabloner, tex hyra per kvm.
Genomförande av åtgärderna förutsätter att de ryms i Mål och budget för nästkommande år och
inarbetas i Mål- och budget för resterande år. Åtgärderna i denna plan innebär:
-

18 000 tkr i investeringar i fastigheter.
2 000 tkr i minskade lokalkostnader.
Till detta tillkommer kostnaderna för drift av verksamheten.

Även idrottsanläggningar är en del i lokalförsörjningsplanen.
Förtydligande om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är
verkställighet av nämndbeslut.
•

Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är
verkställighet av nämndbeslut.

Av den tidigare granskningen framgår att idrotts- och fritidsnämnden beslutar om den totala
budgeten för nämnden, inte hur de olika föreningsbidragen ska fördelas eller hur stora belopp som
respektive bidrag ska vara. Enligt den tidigare granskningen var detta något som var delegerat till
tjänstepersonerna enligt delegationsordningen att besluta om. Däremot fann kommunrevisorerna i
granskningen inte något sådant delegationsärende anmält till nämnden, där fördelning av stöd
skulle ha redovisats om fördelningen var delegerat till tjänstepersonerna. Enligt nämndens
delegationsordning kan föreningsbidraget ses som verkställighet om det saknas utrymme för
självständiga bedömningar.
I idrotts- och fritidsnämndens yttrande uppges att nämnden beslutar om regelverk och ekonomiska
ramar för hur föreningsbidrag ska fördelas. Det uppges också att nämndens hantering av
föreningsbidrag skulle införas i nämndens delegationsordning i samband med att en ny nämnd
tillträdde i januari år 2019.
Vid uppföljning av vidtagna åtgärder framgår att nämnden 2019-11-19 beslutade om en
delegationsplan för bidragshantering. Beslut om hur stort beloppet ska vara för respektive stöd
beslutas i regelverket som är antaget av nämnden där bidragshandläggare hanterar fördelningen
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efter detta. Beroende på beloppsgräns hanteras bidraget enligt beslutad delegationsordning.
Nämnden redovisar antagna delegationsärenden vid varje sammanträde. Nämnden beslutade
vidare om ett förtydligat regelverk för fördelning av föreningsbidrag. Ett övergripande arbete inom
kommunen påstås pågå kring "en väg in" för föreningar och beräknas vara klart under våren 2021.
Av nämndens delegationsordning framgår att till beslutsfattande som faller utanför
delegationsbegreppet hör beslut som är att betrakta som ren verkställighet, dvs, där det saknas
utrymme för självständiga bedömningar. Här återfinns handläggning av föreningsbidraget
verksamhetsstöd, som inkluderar aktivitetspoäng, stöd för sammankomster, medlemsstöd samt
kvalitetspoäng med ledarutbildningsstöd. Här finns även utvecklingsstöd skollov. Andra exempel
på verkställighetsbeslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt ramavtal. Även
flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren verkställighet, t.ex.
fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig personaladministration. Inom ramen för
nämndens beslutade medel får följande besluta om fördelning av föreningsbidrag vars ansökningar
följer nämndens regler för föreningsbidrag:
-

Högst 3 mnkr - Avdelningschef
Högst 500 tkr - Enhetschef
Högst 100 tkr - Handläggare

Uppföljning av ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och
jämna ut olikheter mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.
•

Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och
jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.

Av den tidigare granskningen framgår att förvaltningen har arbetat med att utrusta anläggningarna
på ett mer allsidigt sätt för att passa flickor/kvinnor, men att kommunrevisionen inte kunde finna
någon uppföljning av arbetet. Kommunrevisionen menade att arbetet borde följas upp frekvent
eftersom det fanns en ambition att öka jämställdhet, jämlikhet och jämna ut olikheterna mellan
flickor/pojkar, kvinnligt/manligt.
I idrotts- och fritidsnämndens yttrande uppges att en kartläggning av subventioner har genomförts
vilken ska ge underlag för utveckling av modell för uppföljning av hur nämndens ekonomiska stöd
fördelas mellan de olika grupperna. Denna kartläggning låg till grund för översyn av regelverken för
bidrag och bokning, men att modellen behöver vidareutvecklas med kopplingar till system för
bidrag, bokning och ekonomi. Vidare uppgav nämnden i yttrandet att det regelbundet genomförs
statistik över flickors och pojkars deltagande i föreningsorganiserade bidragsberättigade aktiviteter
samt att utvecklingsområden anges i nämndens verksamhetsplan. Det framgår också att nämnden
har genomfört utbildningar i jämställdhet och hbtq inom avdelningen idrott och fritid samt att
genomförda könskonsekvensbeskrivningar ligger till grund för utformning vid ny- och
ombyggnation av anläggningar. Könsneutrala omklädningsrum och avskärmade duschrum har
varit en konsekvens av könskonsekvensbeskrivningarna.
Vid uppföljning av vidtagna åtgärder framgår att nämnden aktivt arbetar med jämställdhet och
jämlikhet. För att tydliggöra nämndens arbete har nämnden beslutat om två mål i
verksamhetsplanen 2019 och 2020.
•
•

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Inkluderande idrott för alla

Av årsredovisningen för år 2020 framgår att resultatet av det långsiktiga arbetet har inneburit att
klyftan mellan aktiva pojkar och flickor har minskat. Nämnden har målsättningen att fördelningen
ska vara 50/50. För närvarande är fördelningen mellan flickor och pojkar 49/51, vilket är en ökning i
rätt riktning i jämförelse med statistiken 2018 och 2019 (47/53).
Nämnden har under perioden gjort flera satsningar för att nå en jämställd och hållbar ekonomi.
Flera jämställdhetssatsningar har genomförts som exempelvis fortsatt utbildningsinsats för
föreningslivet i ämnet HBTQ samt lansering av handbok och jämställdhetsfilm med målet att öka
kunskapen om jämställdhet inom föreningslivet.
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Vid fördelning av bokningstider i nämndens inhyrda anläggningar har jämställdhetsperspektivet
tagits i beaktan. Vidare genomförs kontinuerlig jämställdhetsanalys vid fördelning av nämndens
föreningsbidrag.
Av årsredovisningen år 2020 framgår också att uppdraget "Genomföra en koncernövergripande
kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en
jämställd resursfördelning. Utveckla metoder för att så långt det är möjligt kartlägga hur
kommunkoncernens resurser fördelas, inte enbart utifrån ett enskilt verksamhetsområde, i syfte att
på sikt kunna uppnå en mer jämställd fördelning." är klart.
Slutrapportering av kartläggningen av jämställd subventionsfördelning inom föreningsidrotten
slutredovisades på nämndens sammanträde den 16 mars, §26. Vid en analys av hur Uppsala
kommun hanterar sina subventioner framkommer ingen skillnad i hur stödet fördelas utifrån ett
jämställdhetsperspektiv utifrån kön. Det har inte kunnat påvisas skillnader utifrån bokningar som
görs och subventioner som betalas ut. De stora skillnader som framkommer finns mellan idrotter
där förutsättningar och krav varierar kraftigt.
Under år 2021 uppmärksammades idrott och fritidsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen då
verksamheten mottog kommunens jämställdhetspris 2020. Detta genom nämndens långsiktiga och
målinriktade arbete inom jämställdhet som har bidragit till ökad kunskap inom jämlikhet och
inkluderande. Jämställdhetsfrågorna genomsyrar enligt årsredovisningen 2020 hela nämndens
ansvarsområde.
Uppföljningen hanteras inom verksamhetsplanen samt internkontrollplanen tre gånger per år.
Skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen.
•

Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen.

Av den tidigare granskningen framgår att ett av kommunens bolag upplevde en avsaknad av
samordning och dialog mellan nämnden och bolaget. En kommunikation och konsekvensanalys
önskades vid fattade beslut mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget. Vidare framkom i
granskningen att det fanns en delad uppfattning vad gäller förutsättningar och möjligheter för de
externa aktörerna. Vissa av verksamhetsföreträdarna ansåg att kommunens egna verksamheter
inte har samma förutsättningar eller möjligheter som de externa aktörerna (till exempel Fyrishov).
Av idrotts- och fritidsnämndens yttrande framgår att regelbunden dialog med föreningar och andra
aktörer sker genom arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd. Det
idrotts- och fritidspolitiska programmet samt de avtal' som finns mellan nämnden och kommunens
bolag är utgångspunkt för dialog och samverkan. Vidare framgår att nämnden har regelbundna
dialogmöten med alla berörda bolag, inklusive Fyrishov, i syfte att uppnå lika principer vad gäller
avtal, marknadsföring, ekonomisk ersättning och liknande.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att det finns flera olika forum för dialog mellan nämnden och
kommunala bolag. Ett samverkansråd mellan Fyrishov AB och idrott- och fritidsnämnden
upprättades under 2020 för att säkerställa samverkan mellan bolag och nämnd. Utöver detta
arbetar nämnden tillsammans med bolagen i flera mötesformer till exempel styrgrupp för
lokalförsörjning samt barn och ungas hela dygn.
. 4.

Bedömning om tillräckliga åtgärder

Av totalt fem rekommendationer bedöms samtliga fem som åtgärdade

Enligt yttrande är avtalen mellan nämnden och kommunens bolag främst hyresavtal eller olika
former av uppdragsavtal där nämnden som hyresgäst eller kund anger krav och önskemål om
exempelvis dimensionering, innehåll eller utformning.

_IL
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Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits
enligt trafikljusmodellen:
Skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen.

Skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora
publika evenemangsarenorna.
Tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller
om det är verkställighet av nämndbeslut.
Följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet,
jämlikhet och jämna ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.
Skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och
primärkommunen.

Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder 2018

2.2

Kommunrevisionen genomförde år 2018 en granskning av arbetet med den sociala arbetsmiljön.
Revisorerna översände ett missiv med den samlade revisionella bedömningen och tillhörande
rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda nämnder samt till kommunfullmäktige för
kännedom den 18 maj 2018.

kevisoren7as rekommendationer

2.2. I.

Efter genomförd granskning lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen och till
berörda nämnder:
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att

utveckla formerna för hur väl de kommungemensamma nämndmålen är uppnådda
göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarenkäten
tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond
vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna

Revisionen begärde yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån nedanstående frågeställningar,
senast den 31 augusti 2018.
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•

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra i
syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?

•

Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

•

Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?

•

Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av internkontrollplanen?

•

Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning.
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?.2,2.

Alarnndernas/stvrelsens yttrande

Nedanstående tabell redogör för när kommunstyrelsen och nämnderna beslutade om respektive
yttrande till revisionsrapporten. Alla nämnder förutom kommunstyrelsen antog yttrandet inom utsatt
tid.
Kommunstyrelsen

2018-11-21

Äldrenämnden

2018-08-23

Arbetsmarknadsnämnden

2018-08-23

Gatu- och samhällsmiljönämnden

2018-08-22

Idrott- och fritidsnämnden

2018-08-22

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2018-08-23

Omsorgsnämnden

2018-08-22

Plan- och byggnadsnämnden

2018-08-23

Socialnämnden

2018-08-23

Kulturnämnden

2018-08-22

Utbildningsnämnden

2018-08-24

2.2.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Utveckla former för måluppfyllelse av de kommungemensamma nämndmålen
•

Att utveckla formerna för hur väl de kommungemensamma nämndmålen är uppnådda

Av tidigare granskning framgår att utifrån mål- och budgetdokumentet 2017-2019 beslutade
kommunfullmäktige om nio inriktningsmål som långsiktigt ska styra den kommunala verksamheten.
Mål nummer nio var relevant för det arbetsmiljöarbete som skulle bedrivas inom kommunen, vilket
löd: Uppsala kommuns medarbetare ska ha arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta
Uppsala. Utifrån målet fanns fem kommungemensamma nämndmål med tillhörande strategier,
vilka presenteras nedan.
1. Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig
2. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra,
växer och utvecklas tillsammans.
3. Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och
medskapande
4. Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar
5. Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.
Utifrån de nämndgemensamma målen hade nämnderna i deras verksamhetsplaner utformat
åtgärder för respektive mål. Det konstaterades i granskningsrapporten att målen saknade
indikatorer och att uppföljningen var inriktad på respektive aktivitet. Enligt rapporten saknades
former för att följa upp hur väl de kommungemensamma nämndmålen var uppnådda.
I samtliga nämnders yttranden beskrevs att det pågick ett arbete med att skapa en modul för
arbetsmiljö i kommunens befintliga system för verksamhetsuppföljning, i vilken målet för
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arbetsmiljö skulle tydliggöras. Modulen förväntades ge större möjlighet att på ett tydligt sätt följa
upp de kommungemensamma nämndmålen och skulle vara färdig under våren år 2019.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att de gemensamma nämndmålen följs upp i samband med
den ordinarie uppföljningsprocessen, via två delårsbokslut och ett helårsbokslut och att denna
uppföljning ligger till grund för beslut om förbättringar av ledningssystem eller till beslut om att
omformulera målsättningarna i nämndmålen.
Avseende arbetet med att skapa en modul för arbetsmiljö i kommunens befintliga system för
verksamhetsuppföljning (Hypergene) framgår att nämnderna har kommit olika långt med arbetet i
modulen och förvaltningar har succesivt introducerats i modulen. Sedan år 2018 har det funnits en
testversion av modulen, men att en egenutvecklad arbetsmiljömodul lanserades av Hypergene
under hösten år 2020, vilken kommunen har köpt in. Vissa verksamheter har varit pilotanvändare
inför förvaltningsgemensam implementering av modulen men den nya modulen kommer att börja
implementeras till alla chefer under hösten år 2021.
Av kommunens dokument Mål och budget 2020 med plan för 2021-20222 framgår att samma
inriktningsmål som var relevant för det arbetsmiljöarbete som skulle bedrivas inom kommunen
under 2018 även är aktuellt för år 2020. Till målet finns strategier, indikatorer, mått och målvärden
presenterade för att kunna bedöma målen. Det framgår också att: Indikatorerna mäter trender,
resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och
ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner.
Vi har tagit del av uppföljning av de kommungemensamma nämndmålen för år 2019 och 2020. Av
materialet framgår att för 2020 har det ovan nämnda inriktningsmålet bedömts som delvis uppfyllt
och för 2019 bedömdes målet som i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig fortfarande på
redovisning av genomförda aktiviteter/åtgärder och av materialet framgår inte i vilken utsträckning
indikatorerna som kopplades till målet har legat till grund för inriktningsmålets
utvärdering/bedömning.
Analys av resultatet i medarbetarenkäten
•

Att göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarenkäten

Av tidigare granskning framgår att kommunen tidigare inte har kunnat genomföra jämförelser över
tid avseende resultatet av medarbetarenkäten eftersom frågorna som medarbetarna besvarade
skiljde sig åt mellan år 2016 och år 2017. Vidare framgår av rapporten att kommunens
genomsnittliga svarsfrekvens var 64 % i den senaste medarbetarenkäten. Det uppgavs också att
ingen medarbetarenkät genomfördes mellan åren 2013 och 2015. Analysen av resultatet från den
senaste medarbetarenkäten bestod av jämförelser med övriga förvaltningar och kommunen i stort.
Varje förvaltning hade vidtagit åtgärder för de områden i enkäten som fått lägst resultat.
I granskningen kom kommunrevisionen fram till att analysen från medarbetarenkäten var svag då
den endast bestod av jämförelse mellan kommunens förvaltningar och eftersom resultatet inte var
kopplat till kommunens egna mål eller till kommunens utveckling över tid. Kommunrevisionen kom
också fram till att varje förvaltning borde överväga att sätta egna mål vad gäller resultatet i
enkäten.
I samtliga nämnders yttranden framgick att förvaltningarna skulle samla in handlingsplaner från
verksamhetschefer för att kunna göra en mer genomgående analys av resultatet i
medarbetarenkäten och för att kunna se eventuella förvaltningsgemensamma brister. Av yttrandet
framgår också att kommunledningskontoret arbetade med att ta fram en totalrapport för att kunna
se ingående vilka eventuella brister som fanns, vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas.
Av yttrandena framgick också att det kommungemensamma målet "kommunen ska ha ett hållbart
och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans" var
Eftersom uppföljning av 2021 års inriktningsmål inte är möjlig vid tiden för uppföljningen, har vi val
att granska år 2020 års budgetdokument för att ha möjlighet att se kopplingen mellan 2020 års
fastställda inriktningsmål och dess uppföljning. Syftet är framförallt att påvisa på vilket sätt
kommunens inriktningsmål följs upp under senare år än vid tiden för den tidigare granskningen.
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en utmaning att mäta och följa upp vid tiden för granskningen. En redovisning av
arbetsmarknadsanställningar som en egen identifierad grupp behövde kunna göras för att kunna
identifiera insatser som utvecklar och ger effekt för denna grupp. Vidare framgick att där någon
enhet har svaga värden på några frågor kan det bli aktuellt med fördjupningsfrågor mellan de stora
mätningstillfällena, till exempel där det finns behov av fördjupad kunskap avseende vad resultatet
står för.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att samtliga nämnder har utvecklat sin hantering och analys av
resultatet av medarbetarenkäten. Som exempel på detta ges följande:
-

-

-

Befattningsspecifika och yrkesspecifika rapporter som tas fram av resultatet från
medarbetarenkäten, vilka till exempel har lett till en organisationsförändring inom
utbildningsförvaltningen och som genomförs under våren 2021.
Personalbokslut genomförs i vilken underlaget från medarbetarenkäten tillsammans med
andra arbetsmiljösiffror och erfarenheter under innevarande år utgör grund för analys på
kommungemensam nivå.
De resultat från medarbetarenkäten som har fått högst, respektive lägst resultat
analyseras och diskuteras i samverkan med personalorganisationerna och
förbättringsförslag läggs på en övergripande nivå. Analyser sker också utifrån kön och
utifrån medarbetare med chefsansvar respektive medarbetare utan chefsansvar.Analysen
från medarbetarenkäten blir underlag till både nämndmål samt de kommungemensamma
mål som kommunstyrelsen sätter, där det är relevant.
Totalindex samt delområdesindex jämförs mellan förvaltningarna för att se eventuella
skillnader. Analyserna har i vissa fall också legat till grund för handlingsplaner som har gett
förbättringar i arbetet med styrning, ledarskap och arbetssituation.
Utbildningsnämnden beskriver att i samband med 2020 års medarbetarenkät antogs en
Strategi medarbetarundersökning 2020 efter samråd med skyddsombud och fackliga
representanter. Strategin beskriver hur varje resultatnivå ska arbeta med resultatet och
vilka analyser som bör göras, samt vilka resultatnivåer som kräver extra stöd och
uppföljning.
Övergripande förbättringsområden, till exempel utifrån medarbetarenkäten, beskrivs i
förvaltningarnas verksamhetsplaner. Vissa förvaltningar beskriver att de också kopplas till
nämndmål.
Förvaltningarnas HR-stöd samlar in handlingsplaner och gör analys utifrån det. Analysen
ligger till grund för eventuella beslut om åtgärder. Detta arbetssätt beskrivs som värdefullt
och resurseffektivt då eventuella åtgärder kan sättas in inom flera verksamheter och få
större effekt. Exempelvis inom äldrenämnden låg detta till grund för en plan för
ledarutveckling som antogs under år 2019 och som påbörjades under år 2020.

Arbetsmarknadsförvaltningen uppger också att medarbetarenkäten fortfarande riktar sig endast till
medarbetare med en reguljär anställning inom kommunen. Urvalet behöver omprövas eller
separata undersökningar behöver ske för att även de som har en tillfällig placering eller som är
arbetsmarknadsanställda ska kunna ge sin bild av kommunen som en arbetsplats med ett hållbart
och hälsofrämjande arbetsliv.
Vi har också tagit del av uppföljning av 2020 års medarbetarenkät. Av den framgår att
svarsfrekvens för hela kommunen var 80% år 2020. År 2019 var den 73 % och år 2018 var den
76%. Uppföljningen inkluderar medelvärdesindex totalt och per delområde (motivation, ledarskap,
styrning och arbetssituation) och även uppdelat på kön och per förvaltning. Resultatet kopplas ihop
till kommunens värdegrund och det framgår att rapporten är underlag för verksamhetsplanering
och förbättringsarbete.
Förtydliga att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond
•

Att tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond

I tidigare granskning kom kommunrevisionen fram till att varje förvaltning borde förtydliga att
medarbetarenkäten också utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond.
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I yttrande från samtliga nämnder framgick att under augusti år 2018 skulle en undersökning till alla
chefer gå ut avseende uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. I undersökningen skulle
förtydligande göras avseende att det är medarbetarenkäten som fungerar som den organisatoriska
och sociala skyddsronden. Vidare framgick av yttrandena att i kommunens grundutbildning för
arbetsmiljö tydliggörs att medarbetarenkäten utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond.
I kulturnämndens yttrande framgick också att inom förvaltningens kommunikation kring
medarbetarenkäten tydliggörs att enkäten även utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att intranätet har uppdaterats så att det på chefers sidor
framgår information om att medarbetarenkäten utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond. Vid
utskick av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har det också
uppdaterats information om detta. Även inom ramen för arbetsmiljöutbildningen har denna
information förtydligats.
Vidta åtgärder för att säkerställa skyddsombud finns i verksamheterna
•

Att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna

Av tidigare granskning framgår att arbetsplatsträffar inom kommunens verksamheter är den
främsta dialogvägen för medarbetare att lyfta frågor som rör arbetsmiljön. Medarbetarna ska också
kunna vända sig till skyddsombud som ska finnas i verksamheterna. Kommunrevisionen fann i
granskningen att samtliga förvaltningar, med något undantag, saknade skyddsombud ute på
enheterna.
I samtliga nämnders yttranden framgick att under hösten år 2018 skulle ett arbete påbörjas med att
kommunledningskontoret och kommunens centrala huvudskyddsombud skulle ta fram ett material
riktat till chefer som skulle inspirera chefernas medarbetare till att vilja bli skyddsombud. Några
nämnder uppgav i yttrandena att materialet som hade tagits fram till cheferna skulle visas vid
arbetsplatsträffar av förvaltningens chefer under senare delen av år 2018 och att skyddsombudens
roll i organisationen skulle uppmärksammas.
Vid uppföljning av åtgärder framkom att antalet rapporterade skyddsombud har ökat sedan
insatsen. Kommunstyrelsen uppger också att processen för att registrera skyddsombud och
huvudskyddsombud i verksamhetssystemet Iris har förtydligats för att säkerställa att detta sker.
Skyddsombud finns inom alla nämnder och i de verksamheter där lokala skyddsombud saknas
finns det huvudskyddsombud som kan bistå.
Andra förvaltningar har bekräftat att informationsinsatser har gett effekt då antalet skyddsombud
har ökat och att det finns en kommungemensam arbetsmiljöutbildning där vikten av samarbete
mellan chef och skyddsombud betonas. Ett par förvaltningar uppger att respektive chef går
utbildningen tillsammans med sitt skyddsombud, vilket har medfört att vikten av samarbete kring
arbetsmiljöarbetet har tydliggjorts för de verksamheter som saknar skyddsombud.
Stadsbyggnadsförvaltningen uppger att arbetet med att öka antalet skyddsombud är ett
förbättringsområde, vilket det arbetas aktivt med inom både förvaltningsledning och inom
avdelningarna.
2.2.4.

Bedömning om tillräckliga ätgärder

Av totalt fyra rekommendationer bedöms tre som åtgärdade och en som delvis åtgärdad.
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Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits
enligt trafikljusmodellen:
Att utveckla formerna för hur väl de kommungemensamma nämndmålen är
uppnådda

Att göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarenkäten

Att tydliggöra att medarbetarenkäten även utgör organisatorisk och social
arbetsmiljörond

Att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i verksamheterna

2.3.

Handläggningsrutiner miljö- och hälsoskyddsnämnden och planoch byggnadsnämnden 2017

Kommunrevisionen genomförde år 2018 en granskning av handläggningsrutiner och uppföljning av
handläggningstider för beslut inom ett urval av miljö- och hälsoskyddsnännndens
myndighetsutövande delar. Granskningen omfattade miljö- och hälsosskyddsnämnden och planoch byggnadsnämnden. Revisorerna översände ett missiv med den samlade revisionella
bedömningen och tillhörande rekommendationer till miljö- och hälsoskyddsnämnden och till planoch byggnadsnämnden samt till kommunfullmäktige för kännedom den 25 augusti 2017.
) 2

1,

Revisorernas rekomrnendationer

Med utgångspunkt i kommunrevisionens granskning år 2017 av miljö- och hälsoskyddsnämndens
samt plan- och byggnadsnämndens handläggningstider lämnades nedanstående
rekommendationer till nämnderna:
•
•
•
•

Framtagande av en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa en snabbare
handläggning för ärenden som avser ansökan om enskilda avlopp (miljö- och
hälsoskyddsnämnden).
Uppföljning av detaljplanenhetens verksamhet avseende kundnöjdhet för att nämnden ska
få en heltäckande bild över bygg- och planverksamheten (plan- och byggnadsnämnden).
Fastställa ett mål för handläggningstid för nybyggnadskarta (plan och byggnadsnämnden)
Följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att
åstadkomma en mer effektiv handläggning (plan- och byggnadsnämnden)

Revisionen begärde yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån nedanstående frågeställningar,
senast den 1 november 2017.
•

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra i
syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?

•
•
•
•

Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?
Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?
Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av internkontrollplanen?
Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning.
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2. 3.2.

Nämndernas yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att anta yttrande till revisionsrapporten den 8 november
2017. Enligt mailkonversation fick nämnden förlängd svarstid för att lämna sitt yttrande.
Plan- och byggnadsnämnden beslutade att anta yttrande till revisionsrapporten den 26 oktober
2017, vilket var inom utsatt tid.
2.3.3.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Minska väntetiderna och säkerställa en snabbare handläggning för ärenden som avser
ansökan om enskilda avlopp
•

Framtagande av en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa en snabbare
handläggning för ärenden som avser ansökan om enskilda avlopp (miljö- och
hälsoskyddsnämnden).

Av den tidigare granskningen framgick att den förebyggande tillsynen av vatten och avlopp följde
nämndens planering medan den uppföljande tillsynen hade tagit mer tid än planerat. Det framgick
också att då fler ärenden än planerat hade inkommit under år 2016 hade det tagit 10-15 veckor
innan handläggning av tillståndsansökningar avseende enskilda avlopp hade påbörjats, trots att
nämndens mål var att dessa ansökningar skulle hanteras inom 6 veckor. Under år 2017 var
ansökningarna fortsatt fler än väntat men handläggningstiden hade då sjunkit något. Den stora
handläggningstiden för ansökan om enskilt avlopp uppgavs bland annat bero på stora
personalvakanser under år 2015 vilket orsakade en eftersläpning i handläggningen.
I miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande uppgavs att nämnden sedan 2015 hade ökat
bemanningen med tre årsarbetare samt omfördelat resurser och genomfört omprioriteringar. Ett
digitalt kartstöd hade börjat användas för att effektivisera handläggningen. Åtgärder som
planerades var att anställa ytterligare två personer samt en processkartläggning för att effektivisera
handläggningsrutinerna ytterligare. Därtill skulle ett förslag läggas om att inför år 2018 öka
nämndens kommunbidrag för att rekrytera ytterligare resurser för att stärka arbetet med enskilda
avlopp. Slutligen framgår av yttrandet att nämnden skulle följa upp situationen inom ramen för den
första tertialredovisningen år 2018, då ytterligare åtgärder kunde komma att vidtas.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att det digitala kartstödet fortfarande används, vilket gör att
verksamheten vinner tid i handläggningen och minskar utsläpp från nämndens fordon då
platsbesöken kan samordnas och inspektörerna får en överblick över var ansökningarna finns
geografiskt.
Vidare framgår av uppföljningen att fler medarbetare har anställts för att stärka arbetet med
enskilda avlopp, men samtidigt har även antalet ansökningar om enskilda avlopp ökat. Bild 1
nedan visar förvaltningens tabell över antalet ansökningar, beslut om tillstånd, ärendebalans samt
antal startade tillsynsärenden över tid. År 2021 är antal årsarbetare 11,3.
Bild 1: antalet ansökningar, beslut om tillstånd, ärendebalans samt antal startade tillsynsärenden över tid.
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2017

2018

2019

2020

Antal ansökningar

450

310

375

402

Antal beslut om tillstånd till enskilt avlopp

39LI

32.3

-V-9

3=.9

27

43

Årtal

Ärendebalans ansökningar - tillstånd

66

At.-sarbetstio.er på enheten inklusive ormrådessk‘;,.c1::
ccl- plan och remissarbete

7,6

9,7

9,3

12,2

Antal sta-lacle avlop.psti4rsärenden

2 1.:1

391

859

602

Vidare uppges att nämnden har vidtagit extra åtgärder för att komma tillrätta med ansökningarna.
Exempelvis samordades ett 30-tal ansökningar då inspektörerna arbetade parvis en period för att
lära sig av varandra och fokusera på ansökningarna. Under samma tid kunde inspektörerna följa
resultatet av insatsen genom att antalet ansökningar och tillstånd redovisades månadsvis på en
anslagstavla. En del av resurserna för strandskyddstillsynen lades på avloppsansökningar och
tillsyn av avlopp.
Ett extra kommunbidrag som avsattes år 2018 för att kommunen skulle se över
handläggningsprocessen, och resultatet blev följande:
-

Förenklade och förtydligade tillståndsmallar
Entreprenörsträff i syfte att få en god kontakt med entreprenörerna och få in kompletta
utförandeintyg som underlättar för nämnden
Effektiviserad administration och information internt tack vare ökad användning av
IT-verktyg
Framtagande av en förkortad delgivningsvariant för de fall då grannar inte har haft några
åsikter om ansökan.
Mall för vad entreprenörerna ska lämna in för uppgifter efter anläggning av enskilt avlopp.
Uppdaterade handläggningsrutiner för att säkerställa likformig handläggning.

Vid granskning av nämndens verksamhetsplaner år 2018, 2019, 2020 och 2021 kan vi konstatera
att nämndmål som avser enskilda avlopp inkluderas. Övergripande prioriteringar i tillsynen
inkluderas i verksamhetsplanerna. Som exempel presenteras prioriteringarna inför 2019, nedan.
Motsvarande prioriteringar inför år 2020 och 2021 finns.
Fortsätta öka åtgärdstakt av bristfälliga enskilda avlopp
Hantera inkommande ärenden löpande, hålla ansökningstid på 6-8 veckor för ansökan om
tillstånd för enskilt avlopp
Stärka servicebemötandet och fokusera på en bra resa för kunden från första tillsynsbesök
till ombyggd anläggning
I uppföljning av verksamhetsplanerna redovisas aktiviteter kopplade till avlopp. Det framgår till
exempel att nämnden arbetar aktivt med att förkorta väntetider i handläggningsprocessen samt om
antalet ansökningar ökar eller minskar. I nämndens verksamhetsberättelser för 2018, 2019 och
2020 framgår handläggningstider och väntetider för ansökan om tillstånd för enskild avlopp.
Uppföljning av detaljplanenhetens verksgmhet avseende kundnöjdhet
•

Uppföljning av detallplanenhetens verksamhet avseende kundnöjdhet för att nämnden ska
få en heltäckande bild över bygg- och planverksamheten (plan- och byggnadsnämnden).

I den tidigare granskningen kom kommunrevisionen fram till att plan- och byggnadsnämnden
bedrev ett aktivt arbete för att nå målen om förbättrad kundnöjdhet och högre NKI-mätningar. Det
bedömdes att både handläggningstiderna och kundnöjdheten gynnades av de åtgärder som
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vidtogs. Kommunrevisionen rekommenderade att även detaljplanenhetens verksamhet följs upp
avseende kundnöjdhet för att få en mer heltäckande bild av bygg- och planverksamheten.
I plan- och byggnadsnämndens yttrande uppgavs att detaljplanenheten skulle planera in ett arbete
med NKI i sin verksamhetsplan år 2018. NKI-nätverket Stadsbyggnadsbenchen med Stockholms
kranskommuner skulle också studeras.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att detaljplanenhetens verksamhet har inkluderats i
verksamhetsplanen och årligen följts upp avseende kundnöjdhet från och med 2018. Resultatet
tyder på att handläggarna har bra bemötande och upplevs som kompetenta, däremot är
tillgänglighet och effektivitet två utvecklingsområden. En analys och förslag kopplat till
utvecklingsområdena har genomförts med hjälp av ett externt konsultföretag. Vidare uppges att
enligt Stadsbyggnadsbenchen år 2018 var det då inte aktuellt att utöka medverkande kommuner
men under år 2020 har samtalet med Stadsbyggnadsbenchen återupptagits då de har börjat att
utöka underlaget till att ta in kommuner utanför Stockholms län.
Fastställa ett mål för handläggningstid för nybyggnadskarta
•

Fastställa ett mål för handläggningstid för nybyggnadskarta (plan- och byggnadsnämnden)

Kommunrevisionen uppmärksammade i den tidigare granskningen att uppföljningen av
handläggningstiden för nybyggnadskartor visar att tiden varierade mellan 27 dagar och 88 dagar
och att det inte fanns något mål eller lagstöd för hur snabbt handläggning ska ske. Med anledning
av detta rekommenderade revisionen att nämnden fastställer ett mål för handläggningstid för
nybyggnadskarta.
Plan- och byggnadsnämnden förklarade i sitt yttrande att det fanns ett internt mål för verksamheten
på 3 veckors handläggningstid avseende nybyggnadskarta.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att det finns interna mål för enheten men att nämnden inte har
fastställt dessa. Det interna målet är fortfarande att ha en handläggningstid på 3 veckor. Både på
webbsidan om kartprodukterna och i beställningsformuläret finns en förtydligande text om vad
kunden kan förvänta sig för handläggningstid (3-5 veckor) och att texten om handläggningstiderna
uppdateras löpande. Vidare uppges att årsmedianen för handläggningstider var 11 dagar år 2020
jämfört med 33 dagar år 2017.
Följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att
åstadkomma en mer effektiv handläggning
•

Följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan förändras för att
åstadkomma en mer effektiv handläggning (plan- och byggnadsnämnden)

Kommunrevisionen uppmärksammade i den tidigare granskningen att strukturerad uppföljning
avseende hur produktionstiden för en deltaljplan kan förkortas hade genomförts. Nämnden
rekommenderades att följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan
förändras för att åstadkomma en mer effektiv handläggning.
Plan- och byggnadsnämnden skrev i sitt yttrande att detaljplanenheten hade en inplanerad
workshop för att förtydliga vad som ska mätas i detaljplaneprocessen och hur detta skulle ske.
Mätningen av detaljplanernas handläggningstid skulle genomföras från och med årsskiftet år
2017/2018.
Vid uppföljning av åtgärder framgår att mätning av detaljplanenhetens handläggningstid har
genomförts. Fram till och med 2020 har handläggningstiden följts upp genom en analys till
nämnden i slutet av året utifrån mediantid och redovisning av ytterlighetsvärdena. Inför 2021 har
strävansmål formulerats i verksamhetsplanen 2021. Strävansmålen är indelade i tre olika
kategorier utifrån komplexitet, enligt följande:
•
•
•

_IL
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A - Komplexa planer, strävansmål handläggning 2-3 år
B - Små och mellanstora planer utan komplexitet, 1-1,5 år
C - Upphävande av tomtindelningar m.m. 6 mån.
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Vidare uppges att det numera finns en gemensam samhällsbyggnadsprocess inom förvaltningen
inom vilken projektprioritering och en gemensam projektportfölj är viktiga delar för att tillsammans
leverera mot målen för till exempel bostäder och lokaler. Förvaltningen arbetar också numera med
projektbalansering vilket innebär att samhällsbyggnadsprojekten fördelas i tid och geografi så att
de stämmer med översiktsplanen, övergripande projektplanering och kommunens
tillväxtförutsättningar för att kunna starta rätt projekt i rätt tid. Det tas också hänsyn till
bemanningsförutsättningarna då rätt antal planer per handläggare är viktigt för att öka
genomströmningen.
En ny organisation inom planområdet startade den 1 februari år 2021. För att korta
handläggningstider och öka tillgänglighet har processledare utsetts. Även samhällsplanerare och
detaljplanehandläggare samlas i den nya organisationen. Det finns huvudhandläggare och
andrahandläggare vilket gör att sårbarheten minskar vid handläggarbyten. Automatiska
meddelanden med förvarning om kommande samråds- och granskningsutskick har utformats till
länsstyrelsen och miljöförvaltningen för att minska risken att remissinstanser inte hinner svara
under samrådstiden.
Efter djupintervjuer med kunderna har nedanstående verktyg tagits fram för att förenkla och
effektivisera:
-

Mallar för möten i tidigt skede för att kunder ska få samma information om processen
Gemensamt telefonnummer och telefontider för att öka tillgängligheten
Utbildning i klarspråk
Workshops och seminarier om kundbemötande.

Verksamheten har ett organiserat samarbete med Handelskammarens fastighetsägarnätverk från
vilka många av de ovan beskrivna åtgärderna har utformats. Exempel på fler åtgärder och
förbättringar tack vare nätverket är att handläggaren har en muntlig genomgång av planbeskedet
tillsammans med fastighetsutvecklaren och inför planstart sker en genomgång av process och
planavtal. Slutligen uppges att antalet handläggare har ökat från 18 år 2017 till 25 år 2020, och att
antalet planuppdrag per handläggare har sjunkit.
2.3.4.

Bedömning om tillräckliga åtgärder

Av totalt fyra rekommendationer bedöms tre som åtgärdade och en som delvis åtgärdad.
Bedömning per rekommendation avseende om tillräckliga åtgärder vidtagits
enligt trafikljusmodellen:
Framtagande av en handlingsplan för att minska väntetiderna och säkerställa
en snabbare handläggning för ärenden som avser ansökan om enskilda
avlopp (miljö- och hälsoskyddsnännnden).
Uppföljning av detaljplanenhetens verksamhet följs upp avseende kundnöjdhet
för att nämnden ska få en heltäckande bild över bygg- och planverksamheten
(plan- och byggnadsnämnden).

Fastställa ett mål för handläggningstid för nybyggnadskarta (plan och
byggnadsnämnden)

Följa upp och kartlägga om hanteringen av detaljplaner i vissa fall kan
förändras för att åstadkomma en mer effektiv handläggning (plan- och
byggnadsnämnden)

IM
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3.

Revisionell bedömning

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att berörda nämnder har vidtagit åtgärder
med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer. Den samlade bedömningen
grundar sig på bedömningen av genomförda åtgärder för varje separat tidigare genomförd
granskning, se nedan.
Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden 2018
Av totalt fem rekommendationer bedöms samtliga fem som åtgärdade
Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder 2018
Av totalt fyra rekommendationer bedöms tre som åtgärdade och en som delvis åtgärdad.
Granskning av handläggningstider, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt plan- och
byggnadsnämnden 2017
Av totalt fyra rekommendationer bedöms tre som åtgärdade och en som delvis åtgärdad.

• Bilagor
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2021-03-19

Lena Salomon,
Uppdragsledare

Emma Ekst67,
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Uppsala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 24 april 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Granskning av intern kontroll i löneprocessen
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av
löneprocessen.lsamband med granskningen har tidigare granskning från 2019 följts
upp. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med
tillräcklig intern kontroll. Granskningen ingår i revisionsplan för år 2020.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentlig har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess men att
den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Vi har identifierat brister i den interna kontrollen gällande formalisering av kontroller, signering av utanordningslistor samt testning och utvärdering av kontrollaktiviteter.
Vi konstaterar även att de rekommendationer som lämnats i 2019 års granskning av
lönehanteringen inte åtgärdats, detta trots vad som framförts i det svar som kommunstyrelsen lämnade på den tidigare granskningen.
Vår granskning föranleder följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•
•
•
•

Tillse att ansvarsfördelningen gällande de löpande kontroller som genomförs
inom ramen för löneprocessen tydliggörs.
Inför rutiner för att systematiskt testa och bedöma kontrollernas effektivitet.
Säkerställ att testningen dokumenteras.
Säkerställ att samtliga utanordningslistor attesteras enligt gällande rutin.
Ta fram en rutin för hur lönesättning av närstående ska hanteras.

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser och lämnade rekommendationer
från respektive nämnd senast 2021-08-31 till kommunrevisionen@uppsala.se och till det
sakkunniga biträdet, lena.salomon@pwc.com.

För kommunrevisionen

Per Davidsson, ordförande

Postadress: Uppsala kommun, kommunrevisionen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 11 32 (Kansli)
E-post: kommunrevisionen@uppsala.se
www.uppsala.se

Granskning av
intern kontroll i
löneprocessen
Uppsala kommun
April 2021

Projektledare Rebecka Hansson
Projektmedarbetare Sara Berggren
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1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av
löneprocessen. I samband med granskningen har tidigare granskning från 2019 följts upp.
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern
kontroll.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentlig har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess men att den
interna kontrollen inte är helt tillräcklig.
Vi ser att det finns upprättade rutiner och checklistor vad gäller löneadministratörernas
arbetssätt. Vi bedömer dock att de kontroller som chefer förväntas göra inför och i samband med lönekörning bör formaliseras för att tydliggöra ansvaret ytterligare. Det finns en
utbildning i lönehanteringen och lönesystemet för nya chefer i kommunen som Löenservice tillhandahåller innan behörigheter till systemet lämnas ut.
Vi konstaterar att efterlevnaden av en av nyckelkontrollerna i löneprocesserna, att cheferna kontrollerar och signerar utanordningslistorna i samband med lönekörningen, är bristfällig gällande den första attesten. Kontroll av utanordningslistor är enligt vår bedömning
en nyckelkontroll varför vi ser att efterlevnaden behöver stärkas.
Vi noterar att det finns kontroller i internkontrollplanen kopplat till löneprocessen. Utöver
dessa finns andra löpande kontroller som genomförs men inte dokumenteras. Granskningen visar även att de kontroller som görs inte testas på ett systematiskt sätt. Vi bedömer att det är angeläget att interna kontrollaktiviteter testas och utvärderas i syfte att säkerställa att de är ändamålsenliga och effektiva.
Vi noterar att de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen 2019
inte åtgärdats. Att detta inte har skett har beaktats i de rekommendationer som lämnats
med anledning av årets granskning.
Avslutningsvis visar resultatet från vår registeranalys inte på några väsentliga avvikelser.
Inga avvikelser förekommer vid vår avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt
mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer. Det finns en tydlig process och
kontrollmoment vid löneutbetalning och överföring av information från lönesystem till ekonomisystem.
Revisionsfråga 1

Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning?
Uppfylld
Revisionsfråga 2

Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen som
berör följande områden:
Delvis uppfylld

il-
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ReviRionsfråga
Säkerställer kommunstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet?
Ej uppfylld
Revisionsfråga 4
Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till
Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer?
Uppfylld
Revisionsfråga 5
Har tillräckliga åtgärder vidtagits efter tidigare genomförd granskning?
Ej uppfylld
Rekommendationer
Vår granskning föranleder följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Tillse att ansvarsfördelningen gällande de löpande kontroller som genomförs inom
ramen för löneprocessen tydliggörs.

•

Inför rutiner för att systematiskt testa och bedöma kontrollernas effektivitet. Säkerställ att testningen dokumenteras.

•

Säkerställ att samtliga utanordningslistor attesteras enligt gällande rutin.

•

Ta fram en rutin för hur lönesättning av närstående ska hanteras.
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av en
kommuns totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och att det finns en tillräcklig
intern kontroll i löneutbetalningsprocessen är därför väsentligt.
I Uppsala kommun finns 12 652 tillsvidareanställda medarbetare (2019). Det innebär att
det varje månad hanteras ett stort antal lönetransaktioner i kommunen.
Lönekostnaden för 2019 uppgick till 5 135 mnkr inkluderas sociala avgifter, pensioner och
övriga kostnader för arbetskraft uppgår kostnaden till 7 376 mnkr. Det motsvarar 50 procent av de totala kostnaderna i kommunen. God intern kontroll i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen är därför angeläget.
Revisorerna har utifrån sin riskbedömning valt att genomföra en granskning av området
utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få både ekonomiska och förtroendemässiga följer.

1.'4.

Syfte och revisionsfrågo.

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern
kontroll.
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
•

Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning?

•

Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen som berör följande områden:
o
o
o
o
o
o
o
o

Behörigheter i lönesystem
Upplägg av fasta data
Tid-/avvikelserapportering (ex. frånvaro)
Lönerevision
Utlägg (reseräkningar, traktamenten etc.)
Månadsvisa lönekörningar
Utbetalning av lön
Överföring till huvudbok

•

Säkerställer kommunstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas
regelbundet?

•

Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt
mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer?

•

Har tillräckliga åtgärder vidtagits efter tidigare genomförd granskning?
Kevisionskriteriei

Revisionskriterier utgörs av tillämpliga lagar såsom semesterlag och kommunallagen
(framför allt 6 kap 6 § om internkontroll) samt interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar.

4

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen genomförs genom registeranalys av löneutbetalningar för perioden januari
2020 till september 2020. Utifrån ett antal områden sker olika sökningar med hjälp av registeranalys. Resultatet av sökningarna har, stickprovsvis, kontrollerats och verifierats
mot underlag genom kontakt med löneenheten.
Utöver registeranalysen genomförs en kartläggning av rutinen för utbetalning av lön samt
relevanta nyckelkontroller i löneprocessen. Denna del genomförs med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med lönechef, lönehandläggare samt systemansvarig.
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2.
2.1.

Iakttagelser och
bedömningar
Organisation kring lönehanteringen

Löner och utbetalning av löner hanteras av Löneservice som är en enhet under HRstaben på kommunledningskontoret. Enheten består av enhetschef, teamledare, utvecklingsledare samt lönekonsulter och pensionshandläggare. Löneservice uppdrag är att
stödja kommunens verksamheter i processer kopplat till rapportering och kontroll av medarbetares löner. De löner som betalas ut baseras på de uppgifter verksamheten har rapporterat in i systemet, att uppgifterna är korrekta är verksamheternas ansvar. Löneservice
ansvarar för att:
-

korrigera felaktigt utbetalda löner,
övriga korrigeringar i det personaladministrativa systemet Heroma, på
uppdrag av chef.
stötta medarbetare kring navigering i Heroma Självservice,
skatteärenden och utfärdande av intyg samt,
hantera kommunens tjänstepension.

Enligt de intervjuade finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Löneservice och förvaltningarna både när det gäller uppdrag och ansvar. Hur ansvaret fördelar sig finns dock inte
dokumenterat. De intervjuade uppger att ansvaret som åligger kommunens chefer är tydligt definierat inom ramen för chefsrollen.
På kommunens intranät Insidan finns rutinbeskrivningar för löneprocessens olika delar,
där framgår att lönecykeln består av tre perioder:
Före lön 1: under den här perioden ska attesterande chefer följa upp "bevakningar"1 i
systemet. Det innebär att åtgärder kopplat till olika medarbetare behöver vidtas. Det kan
avse avsaknad av schema, flera sjukdomstillfällen under de senaste 12 månaderna, att
anställning upphör, att fast fördelning upphör eller att sparad tid överstiger 40 timmar. I
Uppsala kommun har alla chefer ett antal förinställda bevakningar för sina medarbetare.
Dessa kan kompletteras med frivilliga bevakningar. Kontroll ska ske att alla förändringar
kopplat till frånvaro och arbetsförändringar är korrekta, registrerade och godkända. För
timavlönade ska antalet timmar kontrolleras och godkännas.
Mellanperioden: är den period då cheferna ska kontrollera, upptäcka och rätta till större
avvikelser. Mellanperioden sträcker sig över tre arbetsdagar mellan den 15:e och 20:e
varje månad. Under den här perioden kan även medarbetarna gå in i systemet och se sin
preliminära lön. I den här perioden ska utanordningslistan kontrolleras av chef vilket framgår av separat skriftlig riktlinje.
Efter lön klar: är perioden efter lönekörningen och eventuella justeringar kommer att påverka kommande månads löneutbetalning. I den här perioden ska utanordningslistan kontrolleras och attesteras av chef.
Att signera utanordningslistan innebär att ansvarig chef har kännedom om kostnaderna
kring löner som belastar den egna enheten. Alla utanordningslistor ska signeras oavsett
1
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En bevakning är en indikation på att något behöver följas upp.
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om de är korrekta eller inte. Eventuella avvikelser ska noteras i samband med signering
och justeras vid kommande löneutbetalning. Signering av utanordningslista sker i två steg
1) attestansvarig chef signerar, 2) chef över attestansvarig signerar. Signering sker
elektroniskt i Heroma. Lön utbetalas även om signering av utanordningslistan inte sker.
Oattesterade poster som rör reseräkningar eller avvikelser, t.ex. sjukfrånvaro eller föräldraledighet behöver däremot alltid attesteras av attestansvarig chef för att effektueras. Löneservice genomför kontroller varje månad som sedan kommunicerats med förvaltningsdirektörer och hr- cheferna i varje förvaltning för vidare handläggning och uppföljning.
Kommunikationsinsatser för att betona vikten av att kontrollerna genomförs har hanterats
av respektive förvaltning.
En bankfil skapas och skickas till Nordea tre bankdagar innan löneutbetalning som sker
den 27:e varje månad.
Uppsala kommun har preliminär löneutbetalning, vilket innebär att månadslönen betalas
ut innevarande månad och tillägg betalas ut månaden efter. Frånvaroavdrag görs antingen innevarande månad eller månaden efter beroende på när frånvaron registrerats. De
arbetstider som medarbetaren har ska registreras i systemet för att ersättning och avvikelser ska räknas korrekt. Är medarbetaren till exempel schemalagd på kväll/helg genereras ob-ersättning med automatik baserat på uppgifter i systemet. I schemaläggningen
finns också möjlighet att schemalägga olika aktiviteter som styr kostnader utifrån den
schemalagda aktiviteten, det kan exempelvis bli aktuellt om delar av lönen ska belasta ett
specifikt projekt.
I internkontrollplanen för Löneservice ingår att säkerställa att förvaltningar har kompetens
och stöd för att löneprocessen ska fungera korrekt. Det sker genom att identifiera vilka
verksamheter som har många korrigeringar eller felaktigheter och erbjuda dem stöd för att
stärka processen och få mer korrekta löner. Uppföljningarna görs fyra gånger per år genom samtal med medarbetare på Löneservice och statistik för att identifiera verksamheter
och därefter kontaktas ansvariga chefer.
2.2.

Allmän systeminformation

Heroma är Uppsala kommuns personaladministrativa system och innehåller moduler för
lönehantering samt stöd för HR-processer.
•

Heroma självservice — Självservicelösning för medarbetare där frånvaro och arbetsförändringar registreras, samt schema finns tillgängligt.

•

Heroma Min Tid — App för medarbetare där enklare ärenden gällande frånvaro och
arbetsförändringar kan registreras.

•

Heroma Mina ärenden — App för Chefer där ärenden gällande arbetsförändringar
och frånvaro kan hanteras.

2.3.

Behörigheter

Alla chefer med medarbetaransvar har behörighet att attestera löner i systemet. Ansökan
om behörighet görs i systemet Iris och behörigheten läggs upp av en systemförvaltare.
Alla behörighetsansökningar i Iris attesteras av överordnad chef. För att tilldelas en behörighet att attestera i Heroma ska chefen genomgå en utbildning. Chefer kan ha behörighet
att attestera flera ansvar inom samma förvaltning, dock kan inte flera chefer ha attesträtt
på samma ansvar vilket leder till att gamla, felaktiga behörigheter uppmärksammas.
Administratörsbehörigheter i systemet Heroma har systemförvaltare och löneadministratörer, de har behörighet att ändra alla typer av data. Chefer har en lägre behörighet. Även
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administratörer har möjlighet att för medarbetares räkning registrera in data i systemet.
De har dock ingen behörighet att attestera. Oavsett behörighet går det inte att göra ändringar i systemet som påverkar den egna lönen.
När en medarbetare avslutar sin anställning hos Uppsala kommun tas behörigheterna i
Heroma bort. Underlag om anställningens avslut kommer via webformuläret Asta och
hanteras av Löneservice omgående. Vissa förvaltningar har valt att ha tidsbegränsade
behörigheter vilket innebär att dessa avslutas när förordnandet löpt ut.
En gång per år ska tilldelade behörigheter kontrolleras i alla IT-system, då kontrollerar
systemadministratörer att tilldelad roll överensstämmer med vad som beställts via behörighetssystemet Iris. Kontrollen dokumenteras inte.
En viktig funktion är schemaläggning eftersom schemat som är inlagt i systemet påverkar
lönen. Åtkomst till schemaläggning är förbehållen behöriga användare.
2.3. 1.

Verifieriny

koiiaoii av schenialäggnii)y

Vi har inhämtat behörighetslista och kontrollerat att personer med behörighet att skapa
schema är chef eller chefsassistent med rätt behörighet. Inga avvikelser har noterats.

2.4.

Uppläggning av fasta dat,

Inför anställning av ny medarbetare ska kontroller ske att personen har arbetstillstånd
samt om tjänsten kräver det, utdrag ur belastningsregistret. Anställande chef registrerar
uppgifter om lön, startdatum, befattning och personuppgifter i webformuläret Asta. Där
anges även vilket ansvar lönen ska belasta samt vem som är attesterande chef. Asta kontrollerar attesträtten mot Iris som innehåller kommunens organisationsträd och används
för att söka behörigheter. Samtliga medarbetare, inklusive timanställda, har tillgång till
Asta. Anställningsmyndighet för samtliga medarbetare är kommunstyrelsen.
Ett mall skickas till ansvarig chef om att anställningsformulär finns att attestera i Asta.
Efter attest når underlaget Löneservice som registrerar uppgifterna i Heroma. Uppgifter
skickas till chef för kontroll när registreringen är klar.
Anställningsbevis skrivs ut och skicks till den anställde, som inte behöver skriva under.
Det är anställande chef som ansvarar för att detta sker. Det är även anställande chef som
har ansvar för att uppgifterna i anställningsavtalet är korrekta. Löneservice efterfrågar en
bekräftelse från chef att innehållet i avtalet är korrekt. Löneservice har ansvar för att uppgifterna i anställningsavtalet förs över korrekt till Heroma.
Vid avslut av anställning registreras detta i ett digitalt formulär. Den digitala blanketten
attesteras av närmaste chef och hamnar därefter hos Löneservice som registrerar sista
dag för anställning i lönesystemet. Om en medarbetare byter avdelning inom kommunen
registreras detta via Asta.
Lönekonsulter kan göra ändringar i Heroma utan att det finns underlag i Asta. Det ska
dock alltid finnas skriftliga underlag, även för mindre justeringar, från attesterande chef för
att data i Heroma ska ändras.
Minst fyra gånger per år görs en genomgång av Heroma där medarbetare som inte längre
är anställda plockas bort så att det inte längre är synliga för cheferna i systemet. Uppgifter
om medarbetaren finns och ska finnas kvar i Heroma. Det har ingen praktisk betydelse att
medarbetare som avslutat sin anställning fortfarande är synliga i systemet eftersom det
inte innebär att lön betalas ut.
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2.4.1.

Verifiering — kontroll av processen

Vi har tagit del av ett anställningsunderlag, skapat i Asta, och stämt av att uppgifter inlagda i Heroma överensstämmer med uppgifter i anställningsunderlag och anställningsavtal. Vi har även stämt av att korrekt lön betalats ut samt attesterats enligt gällande riktlinjer. Vi har inhämtat underlag där en medarbetare själv valt att avsluta sin anställning.
Ärendet har registrerats i Asta samt avslutats korrekt i Heroma.
I internkontrollplanen för Löneservice finns en kontroll: Kontroll av rutiner för att kvalitetssäkra verksamhetsdata — kontroll av underlag för anställning i Asta. Syftet med kontrollen
är att säkerställa att inmatning av uppgifter från Asta till Heroma blir korrekt. Två gånger
per år genomförs kontrollen genom att 50 slumpmässigt utvalda underlag tas ut från Asta
och jämförs mot uppgifter i Heroma.
Vi har tillsammans med lönechef och löneadministratör kontrollerat att en användare med
priviligierade rättigheter (i detta fall lönechef) inte kan ändra data på sig själv. Kontrollen
gjordes utan anmärkning.
2.5.

Kontroll av personalregistret

Nedanstående kontroller har vi gjort av personalregistret genom dataanalys av lönedata
för perioden januari — september 2020. Kontrollen har genomförts genom en jämförelse
mellan transaktionsfil och personalregistret för att bland annat säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som inte finns upplagda i personalregistret.
•
Personer med fler än ett anställningsnummer:
Genomförd registeranalys har inte identifierat någon personal med mer än ett anställningsnummer.
•
Kontroll av ologiska personnummer:
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra eller avvikande
födelsedatum. Resultatet visar att 20 anställda identifierats med avvikande personnummer. I uppföljning med kommunen har vi erhållit en rimlig förklaring till det avvikande personnumret, i samtliga fall avser det samordningsnummer2 från Migrationsverket.
•
Kontroll av avvikande ålder:
En sökning har gjorts efter personer med avvikande ålder, vilket definierats som yngre än
16 år och äldre än 67 år. Resultatet visar att 842 personer i personalregistret identifierades med avvikande ålder, 66 personer är yngre än 16 år resterande 776 personer är över
67 år. Vi har tagit ett stickprov på tio personer med avvikande ålder. Vi har erhållit rimliga
och tillräckliga förklaringar/underlag för samtliga stickprov.
2.6.

Tidrapportering/avvikelserapportering

Samtliga medarbetare har tillgång till modulen Heroma självservice och registrerar själva
ändringar såsom sjukfrånvaro, övertid och semester. Ändringarna attesteras av ansvarig
chef, post för post. Om ändringar inte attesteras i tid, dvs efter lönekörning, sker reglering
på lön nästkommande månad. Varje natt genererar systemet ett mall som skickas till ansvarig chef där schemaförändringar uppges. Informationen finns även på respektive chefs
startsida i Heroma.

2 Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera
personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

L.
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Även timanställda registrerar arbetade timmar samt frånvaro i Heroma självservice eller
Heroma min tid. Lön kommer att betalas ut oavsett om ansvarig chef har attesterat utanordningslistorna eller inte.
Varje månad tar systemförvaltaren ut en rapport och skickar till HR som visar i vilken omfattning utanordningslistor attesteras. Sammanställningen skickas vidare till verksamhetscheferna.
Löneöversyn
Det är kommunstyrelsen i Uppsala kommun som är ytterst ansvarig för att kommunen har
en lönebildning som är enhetlig och säkrar likabehandling. Löneöversynen tar sin utgångspunkt i befintligt löneläge där en analys av lönestrukturen görs både centralt och i
varje verksamhet. Rent praktiskt sker delar av arbetet i en särskild modul i Heroma där
respektive chef får uppgifter om sitt beloppsmässiga löneutrymme och lönesätter sina
medarbetare. Tidplan med stoppdatum framgår i systemet. När sista dag för justeringar
passerat sker kontroller att utfallet är korrekt av medarbetare från HR. När löneöversynen
är klar återrapporteras uppgifterna till Löneservice som uppdaterar informationen i
Heroma och justerar för eventuell retroaktivitet.
2.b.

Hantering av Utlägg

Utlägg registreras av medarbetaren i Heroma Självservice, resemodulen. Ansvarig chef
attesterar reseräkningen och säkerställer att erforderliga underlag finns. Löneservice är
inte involverade i hanteringen.
Även ersättning för traktamenten, både för inrikes och utrikes resor, registreras i resemodulen och attesteras av ansvarig chef. Inte heller i denna process är Löneservice involverade.
9

R.1.

Verifiering av reseräkninciar och utlägg

Under perioden januari-september 2020 har reseräkningar och utlägg till ett belopp om
1 457 tkr betalats ut, uppdelat på 39 069 transaktioner. Vi har tagit ett stickprov på tio
olika utlägg för att verifiera och kontrollera att det finns erforderligt underlag hänförliga till
transaktionerna. Inga väsentliga avvikelser har noterats. Utläggen avser i första hand resor genomförda i tjänsten där resenären (medarbetaren) mottagningsattesterat och överordnad chef beslutsattesterat.
2.9.
2.9.1.

Rutiner för månadsvisa lönekörningar och utbetalning av lön
Verifiering av utanordningslistor

Att kontrollera utanordningslistorna är en nyckelkontroll i den meningen att cheferna har
den övergripande bilden av vilka medarbetare som haft frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro, föräldraledighet) och det är cheferna som kan bedöma rimligheten i lön och vilka personer
som bör finnas med på utanordningslistan.
Vi har för perioden januari till oktober 2020, per månad, kontrollerat hur stor andel av alla
avdelningar där utanordningslistor inte attesterats. Diagrammet nedan visar vilka avdelningar där fler än 5 månaders utanordningslistor inte attesterats av chef, dvs steg 1. Resultatet av kontrollen indikerar på att kontrollen inte fungerar och att gällande rutiner inte
efterlevs av en stor del av cheferna.

10

Avdelningar med 5 eller fler månader där utanordningslistor ej attesterats
12

10

8

4

2.9.2.

n

Uth etalningsrutiner

Inför utbetalning av löner görs en jämförelse av den totala summan mot tidigare månader
för att rimlighetsbedöma beloppet. En kontroll av antalet medarbetare görs. Den verkliga
kontrollen åligger respektive chef för att korrekta löner ska utbetalas.
Det är systemförvaltarna på IT-avdelningen som skickar lönefilen till banken. Det finns
fyra systemförvaltare som behörighet att läsa in filen till bank via attest med bankdosa.
Överföringen måste signeras av två systemförvaltare.
2.9.3.

Verifiering av utbetalning av höga bruttobelopp

Utifrån registeranalysen har ett stickprov gjorts på 10 av de 25 högsta bruttobeloppen
som utbetalats under perioden januari-september 2020. Avstämning har skett mot anställningsavtal samt lönespecifikationer. Inga avvikelser har noterats.
2.9.4.

Kontroll av dubbletter av lönetransaktioner

En analys har gjorts av lönetransaktioner för att utifrån att kombinera olika parametrar
kontrollera för potentiella dubbletter, exempelvis att dubbel lön utbetalats. Genomförd
registeranalys har identifierat ett stort antal potentiella dubbletter av lönetransaktioner.
Registeranalysen visar att det förekommer ett stort antal potentiella dubbletter främst
kopplade till lönearten månadslön.
Ett stickprovsurval omfattande tio medarbetare vilka under en löneperiod haft mer än en
lönetransaktion på två lika belopp har därför kontrollerats. Resultatet från stickprovet visar
att det inte rör sig om några faktiska dubbelutbetalningar, utan vi har erhållit förklaringar
till samtliga medarbetare vi identifierat ha potentiella dubbletter. I de flesta fall rör det sig
om att medarbetarens lön konterats om och därför redovisats på två rader. Inga avvikelser har således noterats.

-111
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2.9.5.

Verifiering av preliminärskatt

Analysen visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under granskningsperioden !Då
individnivå är rimliga eller orimliga. 1 analyserna redovisas utvalda poster med preliminärskatt som överstiger 61 procent respektive preliminärskatt som understiger 20 procent.
Vi har gjort stickprov på tio transaktioner med avvikande preliminärskatt. Förklaringar till
avvikelser har erhållits och bedöms vara rimliga.
2.10. Överföring till huvudbok
Efter varje lönekörning görs ett moment som kallas Töm till redovisning. Denna körning
skapar en redovisningsfil som läses in från Heroma till ekonomisystemet Unit4. Först läses filen in i Unit4 test där systemförvaltare i samarbete med redovisningsekonomer kontrollerar att redovisningsfilen är korrekt. När kontrollerna är genomförda får objektledare
ett klartecken från redovisningsekonom att läsa in filen i Unit4 produktion. De kontroller
som genomförs dokumenteras.
2.11.

Avstämning av arbetsgivardeklaration

Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden har bruttolön, förmåner, källskatt och sociala avgifter för de olika ålderskategorierna beräknats
och stämts av mot Uppsala kommuns arbetsgivardeklarationer som lämnats till Skatteverket. Resultatet av denna analys syftar till att utföra en rimlighetsbedömning av att den
information som lämnats till Skatteverket är fullständig och riktig samtidigt som den hjälper till att säkerställa att komplett material till vår registeranalys erhållits.
Avstämningen visar inte på några väsentliga differenser och vår slutsats är att belopp
enligt arbetsgivardeklaration överensstämmer med erhållna data för samtliga granskade
månader (januari-september 2020).
2.12. Uppföljning av tidigare års granskning
1 samband med granskningen av löneprocessen 2019 konstaterades att Uppsala kommun

delvis har en tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringsprocessen. Det noterades
att det inom ett antal områden saknades dokumenterade och fastställda rutiner och riktlinjer.
Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderades att:
1 ett styrdokument dokumentera ansvarsfördelningen mellan Löneservice och cheferna i kommunen rörande lönehanteringsprocessen.
Uppföljning 2020: Vi bedömer att ansvarsfördelningen gällande de löpande kontrollerna gällande löneprocessen behöver tydliggöras och dokumenteras. Den generella ansvarsfördelningen är enligt vår uppfattning tydlig.
Säkerställa att samtliga chefer attesterar utanordningslistan i enlighet med rutin
Uppföljning 2020: En rutinbeskrivning finns dokumenterad. Vår granskning visar
dock att efterlevnaden inte är tillräcklig. Rekommendationen kvarstår.
Säkerställ att chefer kontrollerar att de uppgifter som inrapporteras i Asta i samband med anställning överensstämmer med de uppgifter som registreras i
Heroma.
Uppföljning 2020: Ansvarig chef får via mail information inrapporterade uppgifter i
Heroma och ansvarar för att detta ska överensstämma med uppgifter i Asta. Detta
framgår av riktlinjer.
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-

I rutinmallen som Löneservice tar fram för verksamheternas lönerutiner för tidrapportering inkludera rutiner för hur kontroll av inrapporterad tid stämmer överens
med faktiskt arbetad tid.
Uppföljning 2020: Rutiner finns för att säkerställa att alla förändringar i medarbetarens schema ska godkännas innan utbetalning av lön sker. Det ingår i den ordinarie processen och finns dokumenterat.

-

Kommunövergripande internkontrollmoment avseende lönehanteringsprocessen
inkluderas i internkontrollplanen samt att resultaten av kontrollerna återrapporteras
till nämnderna.
Uppföljning 2020: Kommunövergripande moment finns inkluderade i kommunens
internkontroll plan. Dock noteras ett antal löpande kontroller som inte regelbundet
utvärderas vilket vi bedömer bör ske.

-

Ta fram en rutin för hur lönesättning av närstående ska hanteras.
Uppföljning 2020: Ingen rutin har utarbetats. Rekommendationen kvarstår.

I sitt yttrande över granskningen 2019 har kommunstyrelsen lyft fram att kommunikationsinsatser ska genomföras för att ytterligare betona vikten av att kontrollerna genomförs.
Informationen till ansvariga chefer har respektive förvaltning själva ansvarat för.
De förändringar som har genomförts sedan förra årets granskning är:

lik
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•

Timanställdas rapportering har digitaliserats och sker i realtid vilket ökar kontrollen
av antal arbetade timmar i realtid. Lön utbetalas månaden efter de arbetade timmarna. Möjligheten till full digital hantering av timanställda finns för alla verksamheter och timanställda medarbetare.

•

Appen Heroma Min tid för medarbetare och Appen Heroma Min ärenden för chef
finns tillgänglig. I apparna kan enklare ärenden hanteras av medarbetare och chef.

•

Digital uppsägning — möjlighet för medarbetare att göra sin uppsägning digitalt i
Asta.

•

Det finns möjlighet för chef att läsa in en kalenderfil i sin Outlook-kalender för att
ha kontroll på datumen för Lön 1 och Lön klar.
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3.
3.1.

Revisionell bedömning
Sammanfattande revisionell bedömning

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentlig har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den
interna kontrollen tillräcklig.
3.2.

Bedömningar mot revisionsfråga

Revisionsfråga

Kommentar

Finns en fungerande
löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning?

Uppfyllt

Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i
löneprocessen.

Jeme
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Vi bedömer att det finns en fungerande
löneprocess där det formella ansvaret är
tydligt. Ansvaret för att lönen är korrekt
samt att uppgifter som anges i anställningsavtal och förändringar under anställning är respektive chefs. Löneservice
ansvarar för att korrekta uppgifter förs
över mellan olika system. Vid avvikelser
informeras berörda chefer. Vi noterar
dock att det inte finns dokumenterat vilka
kontroller kopplat till löneprocessen respektive chef ska ansvara för. I syfte att
ytterligare stärka den interna kontrollen
bör en checklista tas fram som anger
vilka kontroller som ska genomföras, med
vilken frekvens samt vem som är ansvarig.
Delvis uppfyllt
Vid granskningen har ett antal icke formaliserade kontroller identifierats. Vi bedömer att
dessa kontroller är relevanta. Dock noterar vi
brister i efterlevnaden av attest av utanordningslisor.
Kontroll 1: Behörighet till schemaläggning.
Kontroll 2: Attest av schemaförändring och
frånvaro.
Kontroll 3: Genomgång av signallista.
Kontroll 4: Dualitet i utbetalningar.
Kontroll 5: Attest av utanordningslista/möjlighet till kontroll i efterhand.
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Förekommer avvikelser
vid avstämning mellan
lönesystem och huvudbok samt mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer?
Säkerställer kommunstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet?

Har tillräckliga åtgärder
vidtagits efter tidigare
genomförd granskning?

Uppfylld
Avstämningar mellan lönesystem, huvudbok
och deklarationer till Skatteverket sker. Vår
registeranalys verifierar att inga avvikelser
finns.

Ej Uppfyllt
Ingen testning av kontrollerna sker.
För att bedöma kontrollernas effektivitet och relevans bör regelbunden
testning ske. Testerna bör dokumenteras.
Ej uppfyllt
Åtgärder har inte vidtagits efter tidi
gare genomförd granskning. Att
detta inte skett har beaktats i de
rekommendationer som lämnas
med anledning av årets gransknim

Rekommendationer
Vår granskning föranleder följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

Tillse att ansvarsfördelningen gällande de löpande kontroller som genomförs inom
ramen för löneprocessen tydliggörs.

•

Inför rutiner för att systematiskt testa och bedöma kontrollernas effektivitet. Säkerställ att testningen dokumenteras.

•

Säkerställ att samtliga utanordningslistor attesteras enligt gällande rutin

•

Ta fram en rutin för hur lönesättning av närstående ska hanteras.
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2021-04-16

Lena Salomon

Rebecka Hansson

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Uppsala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Uppsala
kommun
Omsorgsnämnden
Rapport till kommunfullmäktige

Sida 1(2)

Datum:

Diarienummer:

2021-03-24

OSN-2020-00167

Handläggare:
Camilla Viberg

Rapport av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 31
december 2020
Kommuner är enligt 16 kap 6 f- h §§SoL och 28 f- h §§ LSS skyldiga att rapportera
beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) som inte har
verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens
revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både beslut som inte verkställts inom tre
månader och avbrott i verkställigheten i längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige antalet
gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre
månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre än tre
månader. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller och hur
långtid som gått sedan varje beslut togs.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en
enskild person. Det ska framgå hur många (eller hur stor andel) av besluten som gäller
kvinnor respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 oktober till och med 31 december 2020.
Totalt är det under den perioden 150 beslut som inte har verkställts inom 3 månader.
Fördelat på kön är det 51 kvinnor och 99 män.
Fördelningen inom respektive lagrum är 130 LSS-beslut och 20 SoL-beslut.
Sammanlagt var det 148 personer som hade ej verkställda beslut den 31 december
2020. Att det är färre personer än beslut beror på att det finns en person som har tre ej
verkställda beslut. Två av dessa är avbrott i verkställighet på grund av covid-19.

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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De främsta anledningarna till att besluten inte har verkställts är
•
•
•
•

Resursbrist bostad: 38 beslut
Resursbrist personal: 14 beslut
Tackat nej till erbjudande om verkställighet: 15 beslut
Annan orsak (inklusive på grund av covid-19): 83 beslut.

105 beslut där personer har väntat längre än tre månader har verkställts under kvartal
4. Den övervägande majoriteten av dessa avser personer som återgått till verkställighet
efter avbrott på grund av covid-19, framför allt inom daglig verksamhet LSS.
15 beslut har avslutats utan verkställighet. Orsaker till att besluten avslutats är att
personer avsagt sig insatser helt under pandemin, att personer flyttat till annan
kommun, att personer flyttat till äldreboende och därmed inte längre är i behov av
insats, samt att personer fått avslag på fortsatt insats.

Omsorgsnämnden har sammanställt alla beslut som inte har verkställts inom tre
månader 31 december i bifogad rapport (bilaga la och 1.b)

Omsorgsnämnden

Angelique Prinz Blix
Ordförande

Peter Jern erg
Sekreterare ,
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Bilaga 1a Sammanställning av ej verkställda SoL-och LSS-beslut kvartal 4, 2020
Tabell 1. Totalt antal ej verkställda SoL-och LSS-beslut
Kön
Män/pojkar, SoL-beslut
Kvinnor/flickor, SoL-beslut
Män/pojkar, LSS-beslut
Kvinnor/flickor, LSS-beslut
Summa

Q1, 2020
9
8
44
17
78

Q2, 2020
9
8
139
80
236

Q3, 2020
11
19
144
74
248

Q4, 2020
12
8
87
43
150

Kommentar till tabell 1: Siffrorna avser beslut där det gått mer än tre månader sedan beslutsdatum eller avbrottsdatum,
och som därmed rapporteras till IVO. Av de 130 LSS-besluten som rapporterats in beror 67 på COVID-19. Detta avser beslut
som fattats eller där avbrott skett under perioden 1 juli-30 september. Fördelningen är 66% män/pojkar och 34%
kvinnor/flickor. Av de 20 SoL-besluten som rapporterats in beror 4 på COVID-19.

Q1-2020

Ej verkställda beslut
77 2020

Q2-2020
250
Q3-2020
200
Q4-2020

78
236
150

236
150

150
100

77

78

Q1-2020

Q2-2020

50
0
Q3-2020

Q4-2020

Tabell 2. Totalt antal verkställda SoL-och LSS-beslut
Kön
Män/pojkar, SoL-beslut
Kvinnor/flickor, SoL-beslut
Män/pojkar, LSS-beslut
Kvinnor/flickor, LSS-beslut
Summa

Q1, 2020
0
2
13
1
16

Q2, 2020
4
2
11
3
20

Q3, 2020
1
1
44
45
91

Q4, 2020
5
5
64
31
105

16
20
91
105

105
91

60
40

Kommentar till tabell 2: Sifforna avser verkställda beslut, för dem som väntat längre än 3 månader på verkställighet.
Antalet verkställda beslut enligt LSS avser till övervägande delen personer som haft avbrott gällande daglig verksamhet
på grund av COVID-19, men som återgått till insatsen under kvartal 4. Av de verkställda besluten avser 65,7% män och
34,3% kvinnor.

Verkställda beslut 2020

Q1-2020
120
Q2-2020
100
Q3-2020
80
Q4-2020

20

16

20

Q1-2020

Q2-2020

0
Q3-2020

Q4-2020

Tabell 3. Beviljade SoL-beslut som ej verkställts inom tre månader, 31 december 2020 (Q4)
Orsak till ej verkställda beslut
Antal män
SoL-insatser
Avlösarservice, SoL
Hemtjänst, SoL
Kontaktperson, SoL
Korttidsboende kontaktfamilj, SoL
Korttidsboende, SoL
Ledsagning, SoL
Särskilt boende socialpsykiatri, SoL
Träningsboende
Summa

Antal kvinnor

1
1
2
1
2
4
1
1
12

1
2
4
8

Total
1
1
2
1
3
6
5
1
20

Brist, ledig
bostad

Brist,
personal

Den
enskilde har
tackat nej

1
1
1

1
1
2

1
5

1
4
1

Annat skäl

1

7

3

1

9

Tabell 4. Beviljade LSS-beslut som ej verkställts inom tre månader, 31 december 2020 (Q4)
Orsak till ej verkställda beslut
Antal män
LSS-insatser
Avlösarservice, LSS
Bostad med särskild service, LSS (vuxna)
Bostad med särskild service, LSS (barn)
Daglig verksamhet, LSS
Kontaktperson, LSS
Korttidstillsyn, LSS
Korttidsvistelse korttidshem, LSS
Korttidsvistelse stödfamilj, LSS
Ledsagarservice, LSS

5
23
1
37
3
1
5
8
4

Summa

87

Antal kvinnor

Total

3

5
39
1
58
4
1
7
8
7

43

130

16
21
1
2

Brist, ledig
bostad

Brist,
personal

Den
enskilde har
tackat nej

Annat skäl
5

26
1

13
58
3
1
3

1
4

31

8
2

1

4

11

14

74

Kommentar tabell 3 och 4: "Annat skäl" utgör den allra största orsaken till att beslut inte har verkställts i tid. Detta är nästan uteslutande relaterat till
COVID-19, eftersom de enskilda väljer att inte ta emot insatsen så länge pandemin pågår. I "Annat skäl" ingår också att det inte gått att nå den enskilde
för att kunna verkställa besluten, eller att den enskilde inte kommer till inbokade möten. "Brist, personal" uppges som orsak till ej verkställda beslut
inom kontaktperson, stödfamilj och ledsagarservice. Detta innebär oftast att nämnden inte lyckas rekrytera personer som vill åta sig uppdragen. De
enskildas behov och önskemål ställer ofta mycket höga krav på uppdragstagarna, vilket kan göra det mycket svårt att verkställa besluten trots
omfattande rekryteringsförsök. "Brist, ledig bostad" innebär att det saknas ledig bostad som motsvarar brukarnas behov.
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Bilaga 1b Tid för verkställighet kvartal 4 2020
Verkställighet
Kön

Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott

2020-06-16
2020-03-16
2020-02-23
2020-02-12
2020-07-31
2019-01-16
2019-11-18
2018-03-09
2019-10-10
2018-01-12
2018-05-28
2020-03-09
2019-09-23
2020-03-19
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-18
2020-04-02
2020-03-16
2020-03-18

Lagrum

LSS
LSS
SoL
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL

Avlösarservice LSS
Avlösarservice LSS
Avlösarservice SoL
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS

Verkställt datum

2020-12-10
2020-10-15
2020-10-07
2020-11-19
2020-12-14
2020-12-07
2020-11-13
2020-12-07
2020-11-23
2020-11-23
2020-10-01
2020-11-06
2020-10-01
2020-10-24
2020-09-29
2020-09-09
2020-09-21
2020-11-11
2020-12-01
2020-06-22

Dagar från
beslut till
verkställt

Dagar från
avbrott till
verkställt

177
213
227
281
136
691
361
1004
410
1046
857
242
374
219
196
175
187
223
260
96

Verkställighet
Kön
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott
2020-03-30
2020-03-27
2020-04-01
2020-03-17
2020-03-23
2020-03-16
2020-03-11
2020-03-19
2020-03-13
2020-03-23
2020-02-12
2020-04-14
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-16
2020-01-01
2020-03-18
2020-03-30
2020-04-07
2020-04-15
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-19
2020-04-28
2020-03-16
2020-04-01
2020-03-19

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS

Verkställt datum
2020-08-23
2020-08-28
2020-09-14
2020-10-08
2020-09-07
2020-11-02
2020-09-28
2020-10-05
2020-11-03
2020-11-05
2020-09-08
2020-10-23
2020-09-15
2020-11-01
2020-09-17
2020-09-28
2020-08-19
2020-09-21
2020-09-14
2020-08-31
2020-12-03
2020-09-14
2020-07-27
2020-09-30
2020-10-06
2020-11-02
2020-08-24

Dagar från
Dagar från
beslut till
avbrott till
verkställighet verkställt
146
154
166
205
168
231
201
200
235
227
209
192
175
228
185
271
154
175
160
138
260
179
130
155
204
215
158

Verkställighet
Kön
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man

Beslutsdatum

Datum för
avbrott
2020-04-01
2020-03-25
2020-01-08
2020-03-19
2020-04-14
2020-03-16
2020-03-18
2020-03-11
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-23
2020-04-01
2020-03-16
2020-03-11
2020-03-18
2020-03-16
2020-04-02
2020-03-18
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-18
2020-03-24
2020-04-02
2020-04-06
2020-03-12

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS

Verkställt datum
2020-09-01
2020-10-01
2020-09-09
2020-08-27
2020-11-02
2020-09-03
2020-10-12
2020-09-30
2020-07-28
2020-09-01
2020-08-24
2020-09-01
2020-09-30
2020-10-10
2020-09-07
2020-10-01
2020-09-01
2020-11-04
2020-04-15
2020-09-03
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-21
2020-09-28
2020-09-01
2020-08-01
2020-09-01

Dagar från
Dagar från
beslut till
avbrott till
verkställighet verkställt
153
190
245
161
202
171
208
203
134
169
154
153
198
213
173
199
152
231
14
155
188
183
187
188
152
117
173

Verkställighet
Kön
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott
2020-04-01
2020-03-12
2020-04-01
2020-03-16
2020-03-16
2020-03-23
2020-03-02
2020-04-01

2020-03-19

2020-06-26
2020-02-12
2020-06-26
2019-09-03
2020-04-30
2020-04-21
2020-06-01
2020-03-23
2020-05-26
2020-01-15
2020-06-16
2020-06-01
2020-06-29
2020-06-25
2019-05-15

Lagrum

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
2020-03-11 LSS
2020-04-01 LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
SoL
SoL
SoL
LSS
LSS
LSS
2020-04-01 LSS
LSS
LSS
LSS
SoL
SoL

Typ av insats LSS/SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Verkställt datum
2020-09-01
2020-09-08
2020-09-01
2020-11-16
2020-09-14
2020-08-19
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-24
2020-09-09
2020-09-01
2020-10-25
2020-10-15
2020-10-29
2020-11-19
2020-10-27
2020-10-15
2020-10-23
2020-09-07
2020-11-09
2020-12-02
2020-12-28
2020-12-02
2020-12-02
2020-12-28
2020-10-01
2020-12-23

Dagar från
Dagar från
beslut till
avbrott till
verkställighet verkställt
153
180
153
245
182
149
185
153
158
182
153
121
246
125
443
180
177
144
168
167
322
271
169
184
182
98
588

Verkställighet
Kön

Man
Man
Man
Man

Beslutsdatum

2018-02-21
2019-01-25
2020-01-15
2020-05-06

Datum för
avbrott

Lagrum

SoL
SoL
SoL
SoL

Typ av insats LSS/SoL

Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Verkställt datum

2020-11-12
2020-10-01
2020-11-01
2020-12-14

Dagar från
Dagar från
beslut till
avbrott till
verkställighet verkställt
995
615
291
222

Avslut av ej verkställda beslut
Kön
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott

2020-06-11
2020-03-30
2020-03-11
2020-03-25
2020-03-16
2020-06-16
2020-04-22
2020-03-01
2020-02-01
2020-04-01
2020-04-01
2019-05-20
2020-04-29
2019-12-04
2020-04-27

Lagrum
SoL
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL

Typ av insats LSS/SoL
Avlösarservice SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Hemtjänst SoL
Hemtjänst SoL
Hemtjänst SoL
Hemtjänst SoL
Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Korttidsboende stödfamilj SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Datum för avslut
2020-10-31
2020-09-16
2020-09-01
2020-10-02
2020-10-12
2020-10-30
2020-10-20
2020-10-27
2020-10-19
2020-11-30
2020-11-30
2020-10-31
2020-12-30
2020-12-31
2020-10-28

Dagar från
beslut till
avslut

Dagar från
avbrott till
avslut

142
170
174
191
210
136
181
240
261
243
243
530
245
393
184

Ej verkställda beslut
Kön
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man

Beslutsdatum
2020-06-26
2020-05-15

2020-07-02
2020-07-10
2020-03-20
2016-05-16
2016-08-23
2018-02-01
2018-06-20
2014-11-27
2015-10-21
2020-09-11
2019-04-15
2018-11-01
2018-07-13
2018-12-12
2019-07-03
2020-04-21
2017-10-25
2020-01-27
2019-05-21
2020-08-19
2019-04-10
2020-01-19
2020-09-04
2020-04-17

Datum för
avbrott

Lagrum

SoL
LSS
2020-01-27 LSS
2019-08-31 LSS
2020-06-01 LSS
LSS
SoL
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL
Annat boende träningsboende SoL
Avlösarservice LSS
Avlösarservice LSS
Avlösarservice LSS
Avlösarservice LSS
Avlösarservice LSS
Avlösarservice SoL
Bostad med särskild service barn LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS

Dagar till 2020-12-31
188
230
339
488
213
182
174
286
1690
1591
1064
925
2226
1898
111
626
791
902
750
547
254
1163
339
590
134
631
347
118
258

Ej verkställda beslut
Kön
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man

Beslutsdatum

Datum för
avbrott

2018-10-25
2020-07-17
2020-02-19
2020-04-07
2019-02-14
2020-06-10
2020-05-29
2020-03-16
2020-09-17
2020-05-19
2020-02-11
2020-04-01
2020-06-23
2020-03-03
2020-07-28
2019-09-27
2018-08-20
2020-03-12
2020-03-20
2020-03-16
2020-03-11
2020-03-16
2020-04-07
2020-03-16
2020-03-18
2020-03-16
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-11
2020-03-19

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS

Dagar till 2020-12-31
798
167
316
268
686
204
216
290
105
226
324
274
191
303
156
461
864
294
286
290
295
290
268
290
288
290
283
283
295
287

Ej verkställda beslut
Kön
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man

Beslutsdatum

Datum för
avbrott
2020-01-16
2019-12-03
2020-03-16
2020-03-13

2020-05-29
2020-01-01
2020-03-23
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-13
2020-03-17
2020-03-12
2020-03-16
2020-03-13
2020-04-01
2020-02-17
2020-03-11
2020-03-23
2020-03-12
2020-03-16
2020-03-12
2020-03-05
2020-03-13
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-20
2020-02-28
2020-04-01
2020-03-23
2020-04-07

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS/SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS

Dagar till 2020-12-31
350
394
290
293
216
365
283
296
295
293
289
294
290
293
274
318
295
283
294
290
294
301
293
295
295
286
307
274
283
268

Ej verkställda beslut
Kön
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man

Beslutsdatum

2020-03-09
2020-08-19
2020-07-10
2020-09-21
2020-08-24
2020-02-25
2020-01-20
2020-08-05
2019-11-15

Datum för
avbrott
2020-03-12
2020-03-09
2020-03-11
2020-04-21
2020-03-03
2020-03-13
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-18
2020-02-11
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-16
2020-03-11
2020-01-09
2020-03-19
2020-04-01
2019-07-19
2018-12-01
2020-03-15

Lagrum

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
SoL
LSS
LSS
LSS
LSS
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
LSS
LSS
2020-03-30 LSS

Typ av insats LSS/SoL
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Hemtjänst SoL
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Korttidsboende SoL
Korttidsboende stödfamilj SoL
Korttidstillsyn LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS

Dagar till 2020-12-31
294
297
295
254
303
293
289
289
288
324
290
289
290
295
357
287
274
531
761
291
297
134
174
101
129
310
346
148
412
276

Ej verkställda beslut
Kön
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Beslutsdatum
2020-02-20
2020-09-18
2020-06-05
2020-04-29
2020-06-02
2019-10-28
2019-12-19
2020-02-06
2020-05-26
2020-08-06
2020-09-15
2020-08-10
2020-09-14
2020-09-23
2019-12-06
2020-09-03

2020-09-29
2019-01-03
2020-04-29
2020-03-27
2020-09-03
2020-09-29
2020-07-14
2020-06-26
2020-02-21
2019-11-20
2019-04-10
2019-12-11

Datum för
avbrott

Lagrum

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
2020-03-15 LSS
2018-07-23 LSS
LSS
LSS
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL

Typ av insats LSS/SoL
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Korttidsvistelse LSS stödfamilj
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Ledsagning SoL
Ledsagning SoL
Ledsagning SoL
Ledsagning SoL
Ledsagning SoL
Ledsagning SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Dagar till 2020-12-31
315
104
209
246
212
430
378
329
219
147
107
143
108
99
391
119
291
892
93
728
246
279
119
93
170
188
314
407
631
386

Ej verkställda beslut
Kön
Man

Beslutsdatum
2020-03-02

Datum för
avbrott

Lagrum
SoL

Typ av insats LSS/SoL
Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Dagar till 2020-12-31
304
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Datum:
2021-03-24

Diarienummer:
SCN-2020-00286

Kommunfullmäktige

Handläggare:
Elisabeth Karlsson

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen per 31 december 2020
Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f- h §§ SoL skyldighet att rapportera beslut om bistånd
enligt 4 kap 1 §SoL som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i
verkställigheten överstiger tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande
sådana beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild
person. Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive
män. Föreliggande rapport avser perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december
2020.
Ej verkställda beslut inom socialnämndens ansvarsområde består framförallt av beslut
om bostad till vuxen och beslut om uppdragstagare så som kontaktfamilj. Skälen till
att besluten inte verkställs är i första hand resursbrist. Bristen på små och billiga
lägenheter gör att verkställigheten av beslut om bostad till vuxen dröjer och
svårigheten att rekrytera uppdragstagare som kan ta emot barn i sitt hem gör att
verkställighet av beslut om kontaktfamilj dröjer.

Socialnämnden

Asal Gohari
Ordförande

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socia Ina mnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Lotta von Wowern
Sekreterare
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Datum:
2021-02-24

Diarienummer:
SCN-2020-00286
Bilaga 1a

Socialförvaltningen
Bilaga
Handläggare:
Elisabeth Karlsson

Sammanställning rapporterade beslut för
kvartal fyra, 2020
Kön
Män
Kvinnor
summa

Kvartal 1- 20
8
9
17

Kvartal 2-20
10
5
15

Kvartal 3-20
5
9
14

Kvartal 4-20
8
4
12

Typ av beslut som rapporterats
Barn

Vuxen

summa

Öppenvård

1

1

Kontaktfamilj

5

5

Bostad, vuxen
Summa

6

6

6

6

12

Antal utifrån kön
Barn

Vuxen

Flicka/kvinna

Summa
4

4

Pojke/man

6

2

8

Summa

6

6

12

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Antal av de rapporterade besluten som har verkställts eller avslutats sedan
föregående rapport
Barn
Verkställda

Vuxen

Summa

2

2

Avslutade

1

1

Summa

1

2

3

Barn

Vuxen

Summa

Resursbrist

5

6

11

Tackat nej

1

Summa

6

Orsak till att beslutet ej verkställts

1
6

12
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Datum:
2021-02-24

Diarienummer:
SCN-2020-00286
Bilaga 1b

Socialförvaltningen
Bilaga
Handläggare:
Elisabeth Karlsson

Tid som beslutet ej varit verkställt
Beslutsdatum Insats

20-09-18
20-09-18
20-08-04
20-03-23
20-03-12
19-12-20
20-03-23
20-04-03
20-05-11
20-06-10
20-09-29
20-07-07

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Öppenvård/trappan
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Bostad, vuxen
Bostad, vuxen
Bostad, vuxen
Bostad, vuxen
Bostad, vuxen
Bostad, vuxen

Skäl

Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Tackat nej
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist

Månader Verkställighets Avslut utan
Kön
ej
datum
verkställighet
verkställt
3,5
Pojke/man
3,5
Pojke/man
5,0
Pojke/man
9,4
Pojke/man
9,8
20-12-08
Pojke/man
12,6
Pojke/man
8,4
20-12-01
Pojke/man
9,1
Pojke/man
7,8
Flicka/kvinna
6,8
Flicka/kvinna
3,1
Flicka/kvinna
5,9
20-12-01
Flicka/kvinna

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Datum:
2021-02-22

Omsorgsnämnden
Rapport
Handläggare:
Jeanette Nordin

Brukarombudet s årsrapport 2020

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Diarienummer:
OSN-2021-00112
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Sammanfattning
Under 2020 har ordinarie brukarombud haft tjänstledigt på 80 % för studier.
Vikarierande brukarombud tillsattes 1 april på 75 %. Rollen har blivit mer känd och fler
har tagit kontakt för att få stöd eller ta del av brukarombudets kompetens och
erfarenheter. En viktig del i det arbetet har varit att hänvisa till var kompetens finns
inom funktionsrättsområdet. Brukarombudet har under året haft regelbunden kontakt
med Funktionsrätt i Uppsala kommun för samarbete och information.
Syftet med rapporten är att beskriva vad brukarombudet har uppmärksammat och
genomfört under 2020, samt utifrån detta formulera förslag på åtgärder för att komma
närmare full delaktighet och öka egenmakten för personer med funktionsnedsättning.
Brukarombudet har under året följt Uppsala kommuns arbete med att hantera
situationen för personer med funktionsnedsättningar. I särskilt fokus har kommunens
hantering av pandemin varit, som drabbade Sverige 2020. Brukarombudet har
samarbetat och haft kontakter med enskilda brukare, brukarorganisationer, Region
Uppsala, Uppsala kommuns förvaltningar, nämnder och bolag samt civilsamhället.
Detta i syfte att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
I årets rapport uppmärksammas kommunens krisarbete under pandemin,
kompetensbehov inom skola och socialtjänst, behov av struktur för brukarinflytande,
tillgänglig information, boendefrågor för personer med funktionsnedsättning och
uppföljning och implementering av Program för full delaktighet. Brukarombudet har
uppmärksammat att situationen inte har förbättrats för personer med neurologiska
funktionsnedsättningar när det gäller rehabilitering och boendefrågor. Det som
framkommer i rapporten är en bild av situationen och ska inte ses som heltäckande.
Brukarombudet rekommenderar Uppsala kommun att prioritera arbetet med att
implementera och uppfylla målen i Programmet för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning (2016).
Som ett led i det arbetet tas nu en förstudie tas fram. Förstudien förväntas bli klar
under våren 2021. De som tar fram underlag och formulerar texten är Uppsala
kommuns brukarombud, programansvarig strateg och Funktionsrätt Uppsala
kommun. Uppsala kommun behöver därutöver tydliggöra hur arbetet med delaktighet
och inflytande ska ske för att uppnå målen i Agenda 2030 (Nästa steg för att öka takten
i Sveriges Agenda 2030-arbete) och hur kommunens planerar att följa Styrkraft i
funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23). I detta arbete menar brukarombudet att
barnperspektivet särskilt behöver lyftas fram.
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Inledning
”Covid-19 är ett helvetesvirus som påverkat hela världen med storm, men framförallt slår
den hårt mot personer med funktionsnedsättning” (IF). Så börjar Therese sitt blogginlägg
på Radio Fyris dagliga verksamhet i Uppsala kommun. Therese har en intellektuell
funktionsnedsättning och är en av alla röster som brukarombudet lyssnat på under
2020. Therese beskriver att hon och andra med IF tycker att det är jobbigt när
stödinsatser ställs in och byts ut till möten via telefon eller digitalt. Therese skriver ”Det
tar energi när man inte förstår eller när det krånglar”. Det skapar en inre stress och
ibland blir det så jobbigt att hon bara vill fly undan världen. Therese undrar hur mycket
som personer med funktionsnedsättning ska behöva orka och utsättas för. ”Det är ett
rent helvete med olika känslor som blandas i kropp och knopp där livet är helt
annorlunda”… ”Livet är fullt av ensamhet, psykisk ohälsa och ett digitalt utanförskap”.
Therese bär på en ilska inom sig. Hon vill bara skrika ut mot detta helvetesvirus och be
det försvinna.
”Alla bara ligger”. Allt ställdes in och jag kände mig helt förtvivlad, ensam och isolerad
berättar Kerstin (som egentligen heter något annat) som bor på ett boende inom
socialpsykiatrin. ”Allt jag kämpat med för att få mening i mitt liv raserades”. ”Det tog mig
sju år att komma dit jag är. Det känns tungt att behöva börja om”. Hon upplever att
personalen har mindre tid för dem som bor där. De är upptagna och spritar hela tiden,
säger hon. Det erbjuds inga aktiviteter eller tid med personal. Kerstin har saknat
information och samtal om Covid-19. ”Vi har inte fått någon information från boendet”.
”Det jag vet har jag fått veta via TV och regionen”. Kerstin berättar att hon själv har
skrivit ut information om Corona och satt upp i den gemensamma korridoren.
Att pandemin har påverkat befolkningen i Sverige och invånarna i Uppsala är inte svårt
att förstå. Här har två personer med funktionsnedsättning på sitt sätt beskrivit de
svårigheter som uppstått för personer med funktionsnedsättning. När livet ställs om
från något normalt till något helt annorlunda kan det bli särskilt svårt för vissa av oss i
samhället. Inflytande och delaktighet ökar känslan av kontroll och att kunna påverka
sitt liv. Personer med funktionsnedsättning som har behov av vård, omsorg,
ekonomiskt stöd eller hjälpmedel riskerar att hamna i känslan av att inte ha inflytande
eller vara delaktighet i samhället eller i sitt eget liv. Detta har lagstiftare och ansvariga
särskilt uppmärksammat och påtalat i lagstiftning och konventioner genom åren.
Tidigare beslut om att anta Programmet för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning (2016) är en av flera insatser för att öka kompetensen om rätten
till delaktighet och att praktiskt arbeta med detta i hela kommunen. Det har även varit
en del i arbetet med att uppfylla kraven i FN konventionen för personer med
funktionsnedsättning (2008). Efter att programmet antogs 2016 i Uppsala kommun har
nytt mål för funktionshinderpolitiken tagits fram i Riksdagen (Styrkraft i
funktionshinderspolitiken SOU 2019:23).
Det nya målet är:
”Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet
beaktas”.
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I betänkandet har utredarna särskilt lyft fram fyra områden som den nya politiken
inriktas mot. Dessa områden är principen om universell utformning, att åtgärda
befintliga brister i tillgänglighet samt individuella stöd och lösningar för individens
självständighet. Dessa tre syftar i sin tur gemensamt till det fjärde området som är
att förebygga och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (2016) har
tyvärr inte fått den genomslagskraft som var tänkt. Även om fler känner till
programmet och har arbetat med målen, så är programmet fortfarande relativt okänt i
Uppsala kommun. I de uppföljningar som årligen genomförts har det framkommit
problem med kommunens styrmodell och prioriteringar för implementering.
Glädjande är att detta har uppmärksammats och politiken har åter lyft frågan. Ett
arbete har inletts i Uppsala kommun tillsammans med Funktionsrätt med syfte att
synliggöra programmet och arbeta praktiskt med det. Uppsala kommun behöver ta
ansvar för att uppfylla programmets mål och samtligt integrera de
funktionshinderpolitiska mål som gäller i hela Sverige.

Begrepp i rapporten
Begrepp som används i rapporten utgår från Socialstyrelsens rekommendationer samt
definitioner som framkommer i Program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen rekommenderar termen funktionsnedsättning när det handlar om
personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. För att
beskriva de hinder som uppstår i relation till omgivning rekommenderas begreppet
funktionshinder.
Begreppet funktionsvariation används mer frekvent i samhället men Socialstyrelsen
rekommenderar inte att använda detta begrepp. Socialstyrelsen menar när
brukarombudet frågar att ordets själva betydelse, funktionsvariation inte är helt
okomplicerat. Begreppet betyder funktioner som varierar och sådana har alla
människor.
Begreppet tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Om samhället är
tillgängligt ökar möjligheten till att alla kan vara delaktiga. Tillgänglighet handlar om
hur samhället utformas. Ett tillgängligt samhälle är utformat så att så många som
möjligt kan använda och ta del av det (Myndigheten för delaktighet).
Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av
samhället. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt,
fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva vad brukarombudet har uppmärksammat och
genomfört under 2020, samt utifrån detta formulera förslag på åtgärder för att uppnå
full delaktighet och öka egenmakten för personer med funktionsnedsättning.
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Brukarombudets arbete april – december 2020
Brukarombudet är en kommunövergripande roll som sträcker sig över kommunens
alla nämnder och bolag. Rollen är självständig och oberoende och syftar till att stärka
delaktighet, inflytande och egenmakt för personer med funktionsnedsättning.
Det finns olika metoder och arbetssätt att använda i syftet att uppfylla och förverkliga
lagstiftning och målen i Programmet för full delaktighet. Brukarombudet finns som
stöd både till kommunen och brukarföreningar i analys av vilken form av metod eller
arbetssätt som kan passa för en verksamhet eller ett område. Brukarombudet ska lyfta
erfarenheter och kunskaper om situationen för personer med funktionsnedsättningar.
Dessa kunskaper ska delas med nämnder och bolag för att underlätta
förbättringsarbetet med ökad delaktighet och tillgänglighet i alla kommunens
verksamheter. Brukarombudet följer upp och stimulerar till ändamålsenliga åtgärder
utifrån vunna kunskaper. Brukarombudet driver inte enskilda ärenden men bistår med
stöd och rådgivning.
Vikarierande brukarombud tillträdde 1 april 2020 och arbetar 75 %. Tidigare
brukarombud har under 2020 varit (och är fortsättningsvis under 2021) tjänstledig på
80 % för doktorandstudier vid Stockholms universitet (forskning om brukarmedverkan
i socialtjänsten). Tidigare brukarombud har arbetat 20 % med att bistå vikarierande
brukarombud. Detta har inneburit att Uppsala kommun har direkt kontakt med
forskningen inom området samtidigt som forskningen har dialog och kontakt med
samhället. Det har även inneburit att tjänsten som brukarombud kunnat nyttjats till
95% istället för de 75 % som vikarierande brukarombud kunnat arbeta.

Aktiviteter
Med anledning av den Coronapandemi som utbröt våren 2020 behövde många
anpassa och förändra sitt arbetssätt. Hela samhället ställde om. För brukarombudet
märktes detta genom att brukarorganisationer ställde in möten, Funktionsrätts lokaler
stängdes och kommunen övergick till digitala möten. Brukarombudet arbetade
hemifrån utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fokus har varit att följa
och försöka bistå i kommunens krisarbete samt skapa nya kontakter med
brukarföreningar och civilsamhället.
Då pandemin blev tongivande under våren var fokus särskilt på kommunens sätt att
kommunicera med invånare och hur krisen hanterades inom omsorgsnämndens
ansvarsområde. Orsaken till att fokus riktades till omsorgsnämnden var att en stor del
av kommunens insatser till personer med funktionsnedsättningar verkställs inom den
nämnden. Brukarombudet har under året kontaktat brukarföreningar för att lära
känna dem och deras målgrupper och för att få en bild av målgruppernas situation
under pandemin. Kontakterna har skett via e-post, digitala möten och telefonsamtal.
Återkommande under året, förutom kontakter och möten med brukarföreningar, har
kontakter tagits med förvaltningar, bolag, arbetsplatser och civilsamhället och
studiebesök på socialpsykiatrins träffpunkter och sysselsättning har genomförts (se
bilaga 1).

Kommunens krishantering under pandemin
Coronapandemin blev snabbt en utmaning för Uppsala kommun och dess olika
verksamheter. Fokus blev i första hand att minska smittspridningen i samhället.
Särskilt utsatta var äldre och personer med funktionsnedsättningar.
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Kommunen aktiverade sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna
agera snabbt, effektivt och kommungemensamt. Riskanalyser togs fram för alla
samhällsviktiga verksamheter i kommunen och regelbundna samverkansmöten hölls
internt och med externa parter. Politiskt aktiverades krisledningsnämnden, vilket
endast sker när kommunen står inför en allvarlig störning eller risk för störning i viktiga
samhällsfunktioner. Lokalt i nämnderna aktiverades lokala krisledningsgrupper som
arbetade fokuserat nära verksamheterna. Brukarombudet har särskilt följt
omsorgsförvaltningens krishantering. Den förvaltningen var snabb med uppstart av sin
krishantering och arbetade systematiskt internt och tillsammans med
kommunledningen. Att krisarbetet kom igång snabbt och hade effekt, kan bero på
tydlig ledning och tidigare genomförda utbildningar i krishantering.
Förändrad verkställighet under pandemin
I Uppsala kommun valde omsorgsförvaltningen att hålla träffpunkter och
sysselsättning inom socialpsykiatrin öppna. Förvaltningen bedömde att riskerna med
att stänga dessa verksamheter skulle ge större konsekvenser än riskerna att hålla borta
smittan. Det har visat sig att bedömningen varit positiv för brukarna. Träffpunkterna
har under pandemin haft minskat besöksunderlag med ca 50 %. För dem som inte
kunnat eller vågat ta sig till träffpunkterna har telefonkontakt kunnat erbjudas istället.
Omsorgsförvaltningen har också arbetat för att upprätthålla verkställighet av dagliga
verksamhet inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
Enligt samtal med ansvariga chefer har dagliga riskbedömningar och handlingsplaner
uppdaterats på verksamhets- och individnivå. Fokus har varit att minska smittrisken
och hitta alternativa insatser där risk för smittspridning varit för stor. Det har
framkommit till brukarombudet att en del brukare varit missnöjda med de insatser
som erbjudits. Exempelvis har några sagt att de mest varit ute på promenader.
Omsorgsförvaltningen har beskrivit att de arbetat mycket med anpassningar, men att
det har varit en utmaning att möta upp enskilda brukares önskemål och behov. En del
insatser har erbjudits utomhus, digitalt och per telefon.
Anhöriga med närstående som bor hemma har påverkats negativt när avlastning ställts
in. Ett exempel är när ett korttidsboende skickat hem brukaren utifrån att personen
haft förhöjd kroppstemperatur. När brukaren kom hem så visade det sig att den höga
temperaturen troligtvis berott på fysisk aktivitet, snarare än sjukdom. Avlastningen
ställdes in i onödan och familjen fick inte den vila de behövde. Brukarombudet har
även nåtts av information där en utförare haft besöksförbud på ett boende i syfte att
stoppa smittan. Detta trots att lagstiftningen inte tillåtit sådana åtgärder inom
området. Informationen kom från en enskild brukare som inte vågade anmäla detta
med risk för att bli utsatt för reprimander.
Något som förvånat brukarombudet är att antalet avvikelser inom
omsorgsförvaltningen minskade under våren och sommaren 2020. Orsaken till detta är
inte klarlagt. Det kan ses som märkligt att i en tid där mycket varit annorlunda och
insatser behövts ställas in eller ändras, inte lett till fler avvikelser än tidigare.
Avsaknad av tillgänglig information under pandemin
Tillgänglig information är viktig ur flera aspekter. Under en pandemi handlar det bland
annat om att dämpa oro och minska smittspridning. IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) skriver i sin tillsynsrapport (Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19) om
vikten av information. IVO rekommenderade utförare att arbeta med anpassad
information till brukare, närstående och medarbetare.

Sida 8 (23)

Brukarföreningar och enskilda brukare har berättat för brukarombudet om brister
kring tillgänglig information under pandemin. Brister som framkommit har varit att det
inte funnits någon information alls och när de fått information så har den inte upplevts
som anpassad. Det har även framkommit att brukare haft en känsla av att personal
saknat tid för att prata om pandemin och dess innebörd.
I FUB:s (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) rapport från
enkät om covid-19 smitta i LSS-bostäder (2020) framkommer flera exempel om brister
kring information. Enkäten besvarades av anhöriga och företrädare i 85 av landets
kommuner. FUB skriver i rapporten att många av de svarande lyft att informationen
brister vad gäller LSS-bostadens rutiner med anledning av covid-19 och
handlingsplaner vid eventuell smitta, vilket skapar oro. I många fall har informationen
från LSS-bostaden varit otillräcklig och ibland till och med obefintlig.
På ett psykiatriboende tog en brukare själv tag i frågan om information och satte upp
information om pandemin i ett gemensamt utrymme. Informationen hade brukaren
fått via Uppsala Region och handlade om tips på hur en kunde hantera sina känslor
under pandemin.
I början av pandemin uppmärksammade brukarombudet att lättläst och tillgänglig
information saknades på kommunens webb. Riktad information till brukare,
företrädare och anhöriga saknades också till en början. Flera oroliga anhöriga och
brukare kontaktade brukarombudet för att berätta om bristerna. Dessa synpunkter
fördes fram och åtgärdades. Brukarombudet påtalade tidigt under pandemin om
behovet av information om stöd och hjälp vid oro eller ångest på kommunens webb.
Brukarföreningen Attention kontaktade brukarombudet för att få stöd i samma fråga
gentemot kommunen. Brukarombudet och Attention hade en önskan om att en sådan
information skulle prioriteras på kommunens förstasida på webben. En dialog fördes
med kommunikationsstaben som förklarade att 88 % av dem som besöker
kommunens hemsida gör det via sökmotor. De menade att de flesta skulle hitta
informationen på detta sätt och att det därför inte behövde finnas med på kommunens
förstasida.
Försämrad psykisk hälsa under pandemin
Brukarombudet har under pandemin fått signaler om, och oroats för, att den psykiska
hälsan försämrats för personer med stödinsatser från kommunen. De som har behov
av stödinsatser sedan tidigare kan vara beroende av andra för att upprätthålla sin
psykiska hälsa. Omsorgsförvaltningens verksamhetsansvariga har i samtal med
brukarombudet reflekterat kring detta och menar att personer med
funktionsnedsättning riskerat mer påtagliga konsekvenser av pandemin än för
personer som inte har någon funktionsnedsättning.
Under pandemin har insatser behövt ändras och ibland ställas in, vilket påverkat
behovet av stöd och struktur i vardagen. Omsorgsförvaltningen har uppmärksammat
ökad oro och ångestproblematik hos brukare under pandemin. Förvaltningen har
reflekterat över risken för ökad alkoholkonsumtion och svårighet att uppmärksamma
våld i nära relationer, vid exempelvis självvald isolering. Brukare har i samtal med
brukarombudet beskrivit att de sovit mer under dagtid, vilket påverkat dygnsrytmen
och minskad känsla av meningsfullhet. Ett fåtal personer har isolerat sig under
pandemin och inte velat ta emot stöd enligt omsorgsförvaltningen. Brukarombudet
har i samtal med verksamhetsansvariga fått information om att personal arbetat aktivt
och strukturerat för att bryta dessa isoleringar.
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Brukarombudet har även fått synpunkter om att väntetider till läkare, terapi och
habiliteringsinsatser blivit längre under pandemin. Möten har bokats av eller helt ställts
in av Region Uppsala. De som redan haft pågående vårdinsatser inom psykiatrivården
har i vissa fall erbjudits digitala kontakt med vården. Detta har uppskattats av dem som
haft förmåga och teknik att genomföra möten digitalt.
Anhöriga och brukare har i undersökningar beskrivit att deras närstående eller de
själva upplevt sig mer ensamma, känt sig deprimerade och haft mer ångest.
I Svenska OCD-förbundets rapport ”Tvättar händerna dubbelt så mycket som innan
pandemin, och det var mycket redan innan” (2020) framkommer att 65 % av de
svarande upplever ökad känsla av stress och irritation, 56 % säger sig vara mer
ledsna/deprimerade än tidigare och känslan av ensamhet hade ökat för 47 %. Av de
anhöriga som besvarat enkäten uppgav 47 % att de behövt lägga mer tid och energi på
att stötta personen med diagnos. I rapporten framkom att 50 % av dem som har OCD
diagnos upplevt att deras OCD besvär ökat under pandemin.
I Attentions riksövergripande rapport ”Rutinerna slås sönder och plötsligt står vi helt
utan stöd” har 53% svarat att deras psykiska mående har påverkats av pandemin.
Riskfaktorer som tas upp i rapporten är att dessa personer möter fler hinder än andra,
att de påverkas av yttre påfrestningar, har höga stressnivåer och saknar möjligheter till
återhämtning. En förälder skriver ” Ovisshet hos sonen som bröt ihop för att han inte vill
att mänskligheten ska dö”. En annan förälder skriver ”Barnet har Coronapanik vilket
påverkar både hennes skolgång och fritid negativt”.
Barn och unga i skolan under pandemin
Brukarföreningar har beskrivit för brukarombudet hur barn och unga med
funktionsnedsättningar har påverkats i skolan under pandemin. När skolor gått över till
distansutbildning har vissa elever registrerats med högre skolnärvaro. De har deltagit i
skolarbetet på ett sätt som tidigare inte erbjudits vilket passat dem bra. För elever som
tidigare haft extra resurs eller lärare med kompetens om barnets behov, har påverkats
negativt när personal flyttas runt i verksamheten. Föräldrar har upplevt att skolor har
skurit ner på bemanningen, vilket föräldrarna menar har påverkat barnens möjlighet
att klara av sin skolgång. Brukarföreningar beskriver att elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) som studerar på gymnasiet har påverkats negativt av
distansundervisning. En del har haft svårt att själva sätta igång sina studier och har
uttryckt behov av mer stöd. Föräldrar har uttryckt oro för att ungdomen inte ska klara
av sina studier och kanske till och med avbryta dem. I Attentions rapport ”Rutinerna
slås sönder och plötsligt står vi utan stöd” (2020) har 564 personer svarat fritt på frågan
om distansundervisning under pandemin. I majoriteten av svaren framkommer en
förtvivlan av situationen. Många elever med NPF kämpade redan innan pandemin med
skolan. I svaren framkommer att de inte har samma individuella förutsättningar att
klara av att studera på egen hand hemifrån. Flera menar att skolan inte förmått att
anpassa distansundervisningen. Det finns även svar som beskriver att det dragits in på
elevers stödinsatser och att ansvar för skolresultat flyttats från skola till
vårdnadshavare. En del svar beskriver att barn som tidigare varit hemmasittare nu
sakteliga börjat delta i undervisningen, medan andra som varit på väg från
hemmasittande nu ramlat tillbaka till ruta ett igen.
När det gäller synpunkter om brister i särskola och gymnasiesärskola i Uppsala
kommun, så har endast få synpunkter inkommit till brukarombudet. Enligt en
brukarförening har det mesta fungerat ganska bra eller ungefär som vanligt.
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De synpunkter som inkommit om särskola och gymnasiesärskola har handlat om
önskemål om distansstudier med anledning av att elever ingått i någon av
riskgrupperna eller att bemanning varit lägre än tidigare. I ett känt fall har en elevs
säkerhet påverkas genom hot och våld från annan elev. Detta ska ha skett på grund av
lägre bemanning.
Digitalt utanförskap under och efter pandemin
Pandemin innebar nya förutsättningar för att hålla kontakt med anhöriga, vänner och
samhällets olika institutioner. Digitala möten och kontakter blev ett viktigt
kommunikationsmedel. För personer med vana att hantera digitala verktyg och som
haft ekonomiska förutsättningar för att införskaffa nödvändig utrustning blev
omställningen inte lika stor som för dem med motsatta förhållanden. Under pandemin
blev det digitala utanförskapet tydligare än tidigare.
Kommunstyrelsen har i handlingsplanen för digital transformation (2020) beskrivit hur
Uppsala kommun ska arbeta med digitalisering för att bidra till en långsiktigt positiv
utveckling. Kommunstyrelsen menar att digitalisering kan leda till ökad delaktighet för
invånarna. Genom digitala kanaler menar kommunstyrelsen att kommunen kan
inhämta synpunkter i viktiga frågor och att det på ett enklare sätt ska gå att ta del av
information för invånaren. För att alla ska kunna vara delaktiga behöver Uppsala
kommun följa Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). När
samhället förändras behöver perspektivet på tillgänglighet alltid finnas med. Det gäller
även digitaliseringen.
Som ett led i arbetet med att minska det digitala utanförskapet behöver medarbetare
och brukare erbjudas kompetenshöjande insatser. I omsorgsförvaltningen har
projektet Funk-it lyftet (Projekt som bekostats av post- och telestyrelsen) varit en
tillgång i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Funk-it lyftet har erbjudit
brukare och medarbetare utbildningar. Ett gediget utbildningsmaterial har tagits fram
och som nu finns tillgängligt för allmänheten på Uppsala kommuns hemsida.
Brukarombudet har uppmärksammats om att personer med stödinsatsen boende med
särskild service saknat tillgång till wifi i de gemensamma utrymmena.
Omsorgsnämnden som ansvarar för insatser inom LSS och SoL (Socialtjänstlag
2001:453) har genom beslut 2020 prioriterat frågan om tillgång till wifi i gemensamma
utrymmen. Nämndens mål är att det ska finnas tillgång till trådlöst nätverk i alla
gemensamma utrymmen 2021. Genom att erbjuda internetuppkoppling menar
nämnden att brukare kan erbjudas en högre grad av självständighet och ges möjlighet
att vara mer delaktig i samhället. Nämnden ser även ökade möjligheter till att använda
digitala hjälpmedel. Brukarombudet har i samtal med ansvariga chefer på
omsorgsförvaltningen fått information om att flera verksamheter har tillgång till wifi än
tidigare. Ett intensivt arbete pågår för att uppfylla nämndens mål med wifi på alla
baslägenheter. Det finns även fler enheter som har tillgång till datorer, surfplattor,
upplevelsespel, WR-glasögon och digitala hjälpmedel.
Brukarombudet har inte tagit del av någon plan för att minska det digitala
utanförskapet för dem som inte har någon biståndsbedömd insats från kommunen
eller som har andra insatser än bostad med särskild service. En målgrupp som kommit
upp flera gånger under året när det gäller digitalt utanförskap är dem som har psykisk
ohälsa. Enligt RSMH:s (Riksförbundet för social och mental hälsa) föreningsenkät om
situationen under Coronapandemin och efteråt (2020), framkommer att deras
målgrupper inte alltid har tillgång till digital utrustning som exempelvis datorer,
smartphone eller surfplattor. Detta behöver Uppsala kommun ha med sig i det
fortsatta arbetet med digitalisering och förutsättningar för den.
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Patient- och brukarföreningarnas förutsättningar under pandemin
För att möta upp brukares behov på ett kvalitativt och effektivt sätt behöver Uppsala
kommun samarbeta och samverka med brukarföreningar. Pandemin har varit en
utmaning för att upprätthålla tidigare upparbetade samarbetsformer. I början ställdes
möten in för att senare övergå i digitala former. Utöver problemen med att samarbeta
och samverka med kommunen har flera föreningar haft problem med att upprätthålla
dialog med sina medlemmar. Många föreningar beskriver att det blev svårt att
genomföra medlemsaktiviteter. Särskilt rör det detta aktiviteter som tidigare bidragit
till medlemmarnas välmående och psykiska hälsa. Föreningarnas möjlighet att ställa
om har varit utmanande. Inom vissa föreningar har aktiva medlemmar mått psykiskt
sämre vilket inneburit att föreningsarbetet stannat upp. De föreningar som tidigare
haft sin huvudsakliga kommunikation med medlemmar brevledes fick problem. Detta
utifrån att Funktionsrätts lokal på Kungsgatan behövde hållas stängd.
I RSMH:s rapport ”Situationen under Coronapandemin och efteråt” (2020) framkommer
att 85% av deras medlemsföreningar har påverkats negativt av pandemin. Trots detta
har 70 % av föreningarna uppgett att de haft någon form av verksamhet under
pandemin. Flera aktiviteter har genomförts utomhus istället för i föreningslokaler. En
del föreningar har stängt ner hela sin verksamhet på grund av att deras medlemmar
varit äldre eller i riskgrupp. En del föreningar har stöttat medlemmar genom
telefonsamtal, sms och praktisk hjälp.
Det finns en oro över svårigheten att behålla och rekrytera medlemmar inom
brukarrörelsen. Ju färre medlemmar desto mindre resurser att bedriva verksamhet och
föreningsarbete. Långsiktigt kan detta påverka Uppsala kommuns möjligheter att
samarbeta och samverka med brukarföreningar. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) skriver om civilsamhällets förutsättningar i rapporten
”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället” (2020). I rapporten framkommer
att civilsamhället endast fått statligt stöd till specifika målgrupper under pandemin.
Det har inte funnits något generellt stödpaket för att ställa om. För de organisationer
som saknat verktyg och digital kompetens har detta inneburit ökade skillnader för
civilsamhället att bedriva sina verksamheter. MUCF menar att, om det ska finnas goda
långsiktiga villkor för alla att kunna vara en del av det civila samhället behöver
förutsättningar för att kunna delta digitalt stärkas. MUCF skriver även i rapporten att
organisationer som riktar sig till personer med funktionsnedsättning haft svårare att
ställa om än andra. Nästan hälften av dessa organisationer har uppgett att det haft
små möjligheter att ställa om sin verksamhet under pandemin.

Kompetensbehov om NPF inom socialtjänst, skola och
omsorg
Våren 2020 uppmärksammades brukarombudet av politiker och brukarföreningar om
kunskapsbrister om barn och unga med NPF inom skola och socialtjänst. Exempelvis
berättade en förening om att fler vårdnadshavare än vanligt kontaktade dem om stöd
på grund av orosanmälningar. Vid några fall hade barn och föräldrar skilts åt genom
familjehemsplacering. Utifrån inkomna synpunkter initierade brukarombudet
kontakter med brukarföreningar, barnombudet, elevhälsan i utbildningsförvaltningen,
ombudsman i Funktionsrätt Uppsala kommun och politiker inom tre av kommunens
sociala nämnder (Utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden). Ett
förbättringsarbete påbörjades och ett nytt arbetssätt med brukarinflytande började
växa fram med inspiration från innovationsguiden som är ett innovationsstöd för
offentlig sektor från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
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Ett arbetssätt för brukarinflytande växer fram
Vid första mötet träffades politiker från utbildningsnämnden, socialnämnden och
omsorgsnämnden (digitalt) tillsammans med brukarföreningar, föreningarnas
ombudsman och de båda ombuden. Syftet med mötet var att tillsammans ta upp de
brister och problem som föreningarna, politiken och ombuden sett. Efter mötet
analyserades problemen och formulerades till insikter. Insikterna vändes efter det till
möjligheter. Dessa skulle sedan ligga till grund för möte nummer två där
tjänstepersoner bjöds in.
Vid det andra mötet deltog brukarorganisationer, politiker, ombud och
tjänstepersoner från de aktuella förvaltningarna. Syftet med mötet var att tillsammans
i mindre grupper generera idéer och lösningar på de insikter och möjligheter som tagits
fram. Gruppen delades in i fyra mindre grupper. I varje grupp fanns
brukarorganisationer, tjänstepersoner och politiker från olika nämnder och
förvaltningar. Instruktionen till grupperna var att fokusera på lösningar och att allas
idéer var lika viktiga. Grupperna återsamlades för att presentera några av sina förslag
som kom att ligga till grund för det fortsatta förbättringsarbetet. Deltagarna uttryckte
att upplägget varit mycket givande. Det uppskattades att få träffa varandra över
förvaltnings- och nämndgränserna. Det blev tydligt att alla ville hitta lösningar och att
dessa kunde tas fram gemensamt.
Det tredje steget påbörjades genom att samla in alla idéer och förslag på lösningar som
kommit fram på det tidigare mötet. Materialet var omfattande och innehöll många
konstruktiva förslag på förbättringar. Materialet analyserades utifrån olika perspektiv
av brukarombuden och barnombudets juristpraktikant. Målet med analyserna var att
inför nästa steg ha ett underlag som deltagarna i utvecklingsarbetet skulle kunna
prioritera bland. En enkät kommer tas fram där även barn kommer få vara en del av
prioriteringsarbetet av de idéer och lösningar som tidigare kommit fram.
Utvecklingsarbetet kommer fortgå under våren 2021 med målet att göra en
uppföljning av hur nämnderna arbetat med de förslag som kommit fram.
Brukarombudet kommer skriva om detta arbete i nästkommande rapport för 2021.

Struktur för brukarinflytande
Uppsala kommun har flera brukarinflytanderåd. Råden är tänkta som en del i arbetet
med att öka delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning i
enlighet med mål 1 i Programmet för full delaktighet (2016). Under 2020 har det
centrala brukarrådet ändrat namn från kommunala handikapprådet till Uppsala
kommuns funktionsrättsråd. Rådets administrativa stöd har flyttats från
omsorgsnämnden till hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret. Detta
efter synpunkter från Funktionsrätt i Uppsala kommun, omsorgsnämnden och Uppsala
kommuns funktionsrättsråd. Frågor som berör rådet är kommunövergripande och
innefattar alla verksamheter i kommunens nämnder och bolag. Rådet arbetar aktivt
med att lyfta programmet för full delaktighet. Brukarombudet är adjungerad i rådet
samt dess arbetsutskott.
Tidigare brukarombud påbörjade ett arbete 2019 tillsammans med
omsorgsförvaltningens avdelning för socialpsykiatri i frågan om inflytande på
verksamhets- och strategisk nivå i Uppsala kommun. Ett önskemål från brukarrörelsen
har varit att flera nämnder ska omfattas av en inflytandestruktur för målgruppen. En
metod som diskuterats har varit framtidsverkstad enligt SKR:s Dialogguiden.
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Omsorgsförvaltningen tog tidigare initiativ till en ansökan om projektstöd i samband
med den statliga satsningen ”insatser inom psykisk hälsa”. Tyvärr gick inte ansökan
igenom. Brukarombudet har kontakt med ansvariga på omsorgsförvaltningen och
kommer under våren återuppta samarbete kring denna fråga. Som ett av flera
underlag för det fortsatta arbetet finns ett nytt metodstöd från brukarrörelsen NSPH i
Göteborg (2020) med. Handboken vänder sig till dem som vill organisera ett
systematiskt arbete för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med
psykisk ohälsa. NSPH i Uppsala har i möte med brukarombudet uttryckt att handboken
är bra.

Programmet för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Brukarombudet deltar årligen vid uppföljning av Program för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning (2016). I 2020 års uppföljning uppmärksammades
åter att måluppfyllelsen är svårbedömd utifrån uppföljningsunderlaget. Det är svårt för
nämnder och bolag att själva bedöma om målen är uppfyllda då flera mål och delmål
är visionära i sin utformning. Det som gått att bedöma kring måluppfyllelsen är inom
vilka målområden det pågår arbete i Uppsala kommun.
Inför uppföljningen 2020 skickades två frågor ut till alla nämnder och bolag. Frågorna
som ställdes var:



Vilka frågor/områden, kopplade till Program för full delaktighet kommer er
nämnd/ert bolag att arbeta främst med under verksamhetsåret 2021?
Om ni skulle erbjudas stöd för att bättre lyfta frågor och arbeta med åtgärder
som rör funktionshinderområdet, hur tycker ni att det stödet kan/bör se ut?

I svaren om vad nämnderna och bolagen skulle arbeta med kommande år framkom
flera övergripande områden som demokrati, inflytande, mångfald och jämställdhet.
Andra områden handlade om utveckling av samarbeten, dialoger och kommunikation
samt anpassningar av verksamhet och anställningsmöjligheter.
Flera nämnde att de skulle arbeta med fysisk tillgänglighet och kommunikation och att
utbildning och kompetensutveckling kommer att prioriteras. Flera nämnder och bolag
svarade att de önskar öka kunskapen om olika aspekter av funktionsnedsättningar.
Detta menade dem skulle kunna genomföras via utbildningar, deltagande i
gemensamma forum och genom ökad samverkan och samarbeten. Flera önskade att
få stöd med att ta sig an programmet för full delaktighet och att arbeta med mål
kopplat till den egna verksamheten. Det framkom även i svaren att handlingsplanen till
programmet behöver revideras och förnyas.
Uppföljningen av programmet visade att färre nämnder arbetar med programmets mål
än föregående år. Det är färre rapporterade åtgärder, men ingen markant skillnad för
hur åtgärderna fördelas över olika målområden i jämförelse med tidigare
uppföljningar. I uppföljningen framkom att det fortfarande finns behov av
implementering av både programmet och dess bifogade handlingsplan. Flera nämnder
och de flesta bolagen uppgav att de inte hade kännedom om program för full
delaktighet och det ansvar som just deras nämnd eller bolag har i handlingsplanen.
Bedömningen av uppföljningen blev att implementering och medvetandegörande av
Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning behöver
intensifieras och prioriteras. Omsorgsförvaltningens tjänsteperson och
brukarombudets förslag till Kommunfullmäktige var att besluta om att tillsätta en
grupp för att starta planering av kompetenshöjande åtgärder.
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Detta i syfte att öka medvetenheten om programmet och tydliggöra vad som krävs för
att nå målen för respektive förvaltning och bolag. Förslaget har lett till att en
arbetsgrupp i omsorgsförvaltningen tillsatts. Gruppen består av programansvarig
strateg, brukarombuden och ombudsman från Funktionsrätt. Arbetet sker med
återkommande dialoger med föreningar som är medlemmar i Funktionsrätt Uppsala
kommun. Arbetsgruppen arbetar med en förstudie som ska presenteras senast till
sommaren 2021. Förslag från omsorgsförvaltningen och brukarombudet var även att
revidera handlingsplanen och göra den bättre anpassad till förvaltningar och bolag.
Denna fråga behöver behandlas på kommunstyrelsen då de tagit fram
handlingsplanen tidigare.

Tillgänglig information på kommunwebben
I Uppsala kommun ska alla kunna ta del av information och kunna kommunicera
utifrån sina förutsättningar i enlighet med mål 3 i Programmet för full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning (2016). Sedan januari 2020 gäller även EU:s
Webbtillgänglighetsdirektiv 2016/2102 i Sverige. Föreskrifter om tillgänglighet till
digital offentlig service (2019) kompletterar bestämmelserna i lagen och syftar till
att genomföra direktivet om tillgängliga webbplatser. Direktivet gäller för
myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentliga
organ. Direktivet gäller även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig
finansiering. För att Uppsala kommun ska anses följa webbtillgänglighetsdirektivet ska
kommunen utforma sina webbplatser, APP: ar och dokument så att dessa går att
uppfatta, är hanterbara, begripliga och robusta. Uppsala kommun ska även erbjuda
användare att påtala brister och få dessa brister åtgärdade. För att följa direktivet ska
Uppsala kommun publicera en tillgänglighetsredogörelse på webben.
Brukarombudet har uppmärksammat att Uppsala kommun påbörjat arbetet med att
göra webben tillgänglig. Det finns möjlighet att påtala brister och
utvecklingsmöjligheter. En tillgänglighetsredogörelse finns att ta del av på kommunens
webb. Redogörelsen visar att Uppsala kommun har utmaningar med att göra webben
tillgänglig enligt direktivet. Utifrån detta har Uppsala kommun åberopat undantag för
oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital service
för dokument publicerade 23 september till 22 september 2020. Brukarombudet
kommer att fortsätta följa kommunens arbete med tillgänglighet på webbsidorna.
Frågan måste hållas levande och kommunen behöver följa utvecklingen inom
området. Brukarombudet får återkommande klagomål om bristande tillgänglighet på
kommunens webbsidor. Uppmaningen till kommunen är att ta stöd från
brukarrörelsen och andra kunniga inom området för att få webben tillgänglig för alla.
Tillgänglig information handlar inte bara om att dokument ska vara enkla att ta del av
eller förstå. Det handlar även om att veta om att information finns och att förstå vad
information kan betyda för en själv och sin omgivning. Brukarombudet menar att detta
är en demokratifråga och en fråga om mänskliga rättigheter.
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Boendefrågor
Utvecklingsbehov
När Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) aktualiserades var
behovet av boendeformer bland annat inriktat på gruppbostäder. De stora
institutionerna skulle avvecklas och flera av dem som bott på institutioner bedömdes
ha behov av sammanhållna gruppboenden med närhet till personalstöd. Idag uttrycker
brukare, brukarföreningar och företrädare olika behov av andra boendeformer än dem
som benämns i LSS. Även kommunens tjänstepersoner ser andra behov av
boendeformer än de som finns med i LSS. Exempel på ny form av boende som
diskuteras är boenden med inriktning mot äldre med LSS insatser. Ett sådant boende
skulle ha mer inriktning mot omvårdnad, åldersanpassade aktiviteter och närhet till
personalstöd.
Uppsala kommun har idag flera utmaningar i de nuvarande gruppbostäderna. Brukare
delar på personal och gemensamma utrymmen samtidigt som de har helt olika
livssituationer. Brukare som brukarombudet pratat med har beskrivit att de själva är
unga och vill umgås med sina grannar men att dessa är gamla och inte är intresserade
eller orkar göra samma saker som dem vill. Flera uppger att de har svårt att skaffa nya
vänner men anses inte ha behov av kontaktperson när de ansöker om det hos
kommunen.
Ett tidigare äldreprojekt som finansierats av Socialstyrelsen genomfördes på
omsorgsförvaltningen. Projektet visade behov av andra former av aktiviteter för äldre
omsorgstagare som var daglediga. Projektet innebar att medarbetare med särskild
kompetens och uppdrag åkte till olika gruppboenden för att erbjuda riktade
aktiviteter. Brukarna var själva involverade och påverkade vilka aktiviteter som skulle
genomföras. Bland annat arrangerades kräftskiva och sommarfest. Tyvärr har
erfarenheten av projektet inte lett till någon fortsättning av arbetssättet. Resultatet
från projektet har återkopplats från omsorgsförvaltningen till Socialstyrelsen enligt
områdeschef.
Förutom behovet av ett särskilt stöd till äldre inom LSS uttrycker fler som
brukarombudet haft kontakt med att andra insatser behövs. En insats som flera tagit
upp och som prövats i andra kommuner är ett boendestöd riktat till målgrupper inom
LSS. Det finns exempel på brukare som önskar och har möjlighet att själva köpa en
lägenhet för att sedan söka om insatsen boendestöd. Brukarombudet har kontaktats
av närstående som planerar att köpa en lägenhet men där insatsen idag inte finns att
tillgå i Uppsala kommun. Samtidigt som den finns i andra kommuner.
Brukarombudet har även fått synpunkter om att själva insatsen boendestöd skulle
behöva utvecklas. Det finns önskemål och tankar om att insatsen borde ändra innehåll.
Exempelvis skulle boendestöd kunna göra mer än bara ge stöd. Särskilt gäller detta för
brukare som tillfälligt mår sämre och inte kan genomföra sysslor i hemmet och då
hänvisas till hemtjänst. Ett annat exempel är brukare med hemmavarande barn som
behöver mer hjälp än stöd för att klara av sitt föräldraskap och hushåll. Ett alternativ
skulle kunna vara att skapa hemtjänstliknande insatser till de målgrupper som annars
har boendestöd. En annan målgrupp som lyft frågan om boendestöd är personer med
neurologiska funktionsnedsättningar.
Brukarombudet har tidigare uppmärksammats om problem som personer med
neurologiska funktionsnedsättningar har i Uppsala kommun (Bromark 2019).
Exempelvis placeras personer under 65 år tillfälligt (ofta i längre perioder) på
äldreboende.
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Att personer placeras på äldreboende kan bero på flera orsaker. Det kan exempelvis
bero på familjeförhållanden eller att bostaden inte är anpassad för den omfattande
omvårdnad som behövs inledningsvis. Att hamna på ett äldreboende vid ung ålder kan
innebära flera problem. Brukarombudet har uppmärksammats om att unga personer
som bor på äldreboende kan ha svårare att få sina behov tillgodosedda. Det kan handla
om att inte få tillräckligt med tid för rehabilitering och hälsofrämjande aktiviteter som
till exempel kultur och fritid eller att få vara med sin familj. När det gäller vikten av
kontinuerlig rehabilitering skriver Neuro om vikten av rehabilitering i sin rapport
”Rapport 2020 - Fördjupning rehabilitering”. De menar att personer med neurologiska
diagnoser som genomgår rehabilitering kan få hjälp med kompensatoriska strategier
för förlorade funktioner och därmed få en fungerande vardag. För att upprätthålla
funktioner och förebygga försämringar behöver vissa övningar ske kontinuerligt eller
under återkommande perioder. Brukarombudet följer Uppsala kommuns arbete för att
finna lösningar för dem under 65 år som hamnar på äldreboenden.
Brukarombudet deltog på en föreningsdialog som omsorgsförvaltningen arrangerade
under hösten 2020. Dialogens syfte var att politiker och representanter från olika
brukarföreningar skulle träffas och diskutera framtidens särskilda boenden. Det som
framkom var bland annat vikten av att ta med brukare och brukarföreningar i planering
av nya boenden. Här finns goda exempel från Tierps kommun, där brukarrådet ”Kung
Nu” var med från början i planeringen av ett nytt gruppboende.
Under föreningsdialogen framkom även att ”personer med funktionsnedsättningar har
olika viljor om hur deras boende ska se ut, därför behöver man bygga olika alternativ. Det
får inte bli för enspårigt” Några lyfte behovet av att få bo med personer i liknande
livssituation och ålder. Kompetens hos personalen var också något som lyftes och att
det idag inte finns någon nationell utbildning riktad mot målgrupperna. Skulle Uppsala
kommun kunna påverka att en nationell utbildning blir till?
Ekonomiska förutsättningar
Uppsala kommun har sedan flera år haft svårt att verkställa beslut om boende till
personer med LSS beslut. Det finns flera orsaker till detta men en del är den
begränsade ekonomin för den enskilde. De bostäder som byggs är ibland för dyra för
att vissa personer ska kunna tacka jag till erbjudandet om bostad. En annan orsak har
varit att för få boenden har byggts. Kommunfullmäktige har under 2020 prioriterat i
budgeten så att fler gruppboenden ska kunna byggas.
Ett annat problem som brukarföreningar signalerat är att fler än tidigare får avslag på
ansökningar om sjukersättning och aktivitetsersättning. Det här innebär att personer
med funktionsnedsättning inte kan flytta från sina anhöriga eller att den som redan har
en bostad tvingas flytta till en mindre bostad. Bilden bekräftas av kommunens
personliga ombud. Även kommunens försörjningsstöd ser dessa problem. De beskriver
för brukarombudet att dessa ärenden oftast handlar om personer som haft
aktivitetsersättning och som får avslag på sin ansökan om sjukersättning efter att de
fyllt 30 år. Dessa personer blir tyvärr ofta långvariga inom försörjningsstöd. De ser även
personer som söker försörjningsstöd utifrån att de varit sjukskrivna i många år och som
egentligen borde ha sjukersättning. Dessa personer får avslag då man inte prövat deras
arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.
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Samtal med kommunens bolag om inflytande och
delaktighet
Under hösten 2020 bjöd brukarombudet in till dialog med de kommunala bolagen.
Enskilda inbjudningar skickades till bolagen, med flera påminnelser. Av 13 bolag har
fem deltagit i enskilda dialoger. Bolag som varit delaktiga i samtalen är Uppsalahem
AB, Uppsala vatten, UKK, Fyrishov och Skolfastigheter. Destination Uppsala har hört av
sig efter årsskiftet och kommer träffa brukarombudet under våren. Samtalen har skett
via digitala möten med enskilda tjänstepersoner och vid några tillfällen i grupp. Syftet
med dialogerna var att tillsammans diskutera programmet för full delaktighet. Särskilt
fokus var på inflytande, samverkan med brukarföreningar och hur brukarombudet
skulle kunna vara ett stöd i arbetet med inflytande och delaktighet.
Resultatet av samtalen kan inte ses som en heltäckande bild av arbetet med
delaktighet och inflytande inom de kommunala bolagen. Underlaget kan däremot ses
som ytterligare en signal om att programmet för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning behöver implementeras och användas. I samtalen framkom att
två av bolagen inte känner till att programmet finns, två bolag känner till det men
arbetar inte med det specifikt. Ett av bolagen har varit en del i framtagandet av
programmet. Bolagen arbetar med delaktighet och tillgänglighet på olika sätt, utifrån
sina respektive verksamheter även om arbetet inte är strukturerar utifrån programmet
för full delaktighet. De arbetar genom olika åtgärder som till exempel anpassningar i
befintliga lokaler, vid nybyggnation och vid kommunikation med olika användare.
Några beskriver att de i det löpande arbetet och inför framtida investeringar inhämtar
erfarenheter och kunskaper från bland annat medborgare.
Några saker som nämns är runda-bord-samtal, medborgardialog och dialog med
föreningslivet. Det varierar bland bolagen om det är något de gjort länge eller nyligen
börjat med. Dock finns viljan hos samtliga att lyssna in medborgare och föreningar och
göra nödvändiga anpassningar i verksamheten. Bolagen som deltagit i samtalen
upplever att Uppsala kommun har ”höjt ribban” gällande tillgänglighet, men utan att
tillföra medel för det. Konsekvensen är ökade kostnader, men utan intäkter för det i
form av ekonomiska anslag.
Vidare menar bolagen att det inte alltid är så lätt att följa de många styrsignalerna från
kommunen. Program för full delaktighet är ett av de många program och riktlinjer som
ska prioriteras. Det upplevs problematiskt att ”hänga med i svängarna”. Någon
påpekar att det ”inte ska vara pappersprodukter”, vilket kan antydas vara en känsla av
ansvar. Flera pratar om att det behövs ett helhetsperspektiv. Det är idag nämnder och
staber som har olika viljor. ”Vi behöver lägga ett helhetspussel”, menar någon. Det
upplevs ibland som att kommunala förvaltningarna inte samarbetar med varandra och
att bolagen hamnar i förvaltningarnas interna diskussioner. De påpekar att alla arbetar
med kommunens gemensamma mål och budget och har samma grund att stå på men,
”ibland känns det som att man jobbar med sitt och glömmer att man har mycket
gemensamt. Nästan som att man motarbetar varandra.”
Bolagen beskriver att mycket görs, men är samtidigt medvetna om att det alltid kan bli
bättre. De menar att kompetensen för frågorna kan höjas. Vissa har kommit längre än
andra och funderar över möjligheten att arbeta mer systematiskt och kontinuerligt och
inte som i dagsläget att ”springa på bollar”. De vill kunna styra sitt tillgänglighets- och
delaktighetsarbete själva och önskar stöd i att medvetandegöra och systematisera det
arbetet. Ett bolag har som förslag att de skulle kunna lägga in en tillgänglighetsrutin,
precis som med HLR (Hjärt- och lungräddning) en gång om året. Då skulle de hålla
frågan om tillgänglighet och delaktighet levande och inte behöva ”springa på bollar”.
Flera menar att de behöver stöd i att identifiera vad programmet betyder för det
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enskilda bolaget, att konkretisera arbetet, ”Vi behöver en översättning för de
måldokument som vi jobbar mot. Vi behöver hjälpa varandra. Man behöver
grundkunskap för att få till en samsyn. Vad kan vi förbättra och vem behöver vi kroka arm
med för att jobba vidare med de program vi har. Det behöver bli konkretare. Det behöver
systematiseras utifrån programmet.” Även här finns helhetstänket med, att gå framåt
tillsammans som en kommun.

Diskussion och avslutande kommentarer
Coronapandemin har tagit en stor plats under årets arbete av förklarliga skäl.
Brukarombudet har trots det kunnat samarbeta med brukarorganisationer,
civilsamhället, Uppsala kommun och andra intressenter. Vissa brister har blivit extra
tydliga under pandemin som till exempel brister kring tillgänglig information, det
digitala utanförskapet och förutsättningarna för brukarföreningar/civilsamhället att
upprätthålla sin verksamhet och vara en del i kommunens utvecklingsarbete.
Samtidigt har brukarombudet sett exempel på vilja att öka delaktigheten i linje med FN
konventionen, Agenda 2030 och programmet för full delaktighet. Men mer behöver
göras och fler behöver kompetens om och förståelse för delaktighet och inflytande för
alla invånare i Uppsala kommun.
Det digitala utanförskapet och brist på tillgänglig information är en demokratifråga och
en fråga om mänskliga rättigheter. Om du inte kan vara digital står du idag utanför
delar av samhället. Att vara beroende av andra för att få del av information innebär att
den närmaste omgivningen behöver vara lyhörd.
Det är därför viktigt att medarbetare och politiker i Uppsala kommun kan och arbetar
för de mänskliga rättigheterna. Att vara delaktig i sitt eget liv ser lika olika ut som vi är
olika som individer. För att kunna vara delaktig behövs tillgång till information och
kunskap om sina rättigheter. Barn med funktionsnedsättning behöver extra stöd och
mer kunskap om sina rättigheter. Det är viktigt att barn och unga erbjuds forum och
anpassade metoder för att kunna påverka sin situation. Brukarombudet har mött barn,
ungdomar och vuxna som inte upplever att de kan eller får påverka sina liv. Här
behöver Uppsala kommun fortsätta arbetet med full delaktighet för alla.
Omvärlden förändras och nya behov uppstår. När det gäller delaktighet och
tillgänglighet behövs ständig dialog och utveckling. Som ett led i utvecklingen behöver
Uppsala kommun ta vara på brukares- och brukarföreningars kompetens och
erfarenheter. Några exempel där Uppsala kommun tagit vara på kompetens och
erfarenheter är i samarbete kring arvfondsprojektet Ge makten vidare (2017 – 2021) och
Ung i FUB - Volymen på max som är ett ungdomsprojekt inom FUB med ekonomiskt
stöd från Postkodlotteriet. Genom dessa projekt har Uppsala kommun fått stöd i
arbetet med att delaktighet och inflytande. Tillsammans har deltagare i projekteten
och kommunen utvecklat arbetssätt och förslag på strukturer för att öka inflytande.
Dessa projekt har bland annat inneburit att en ny daglig verksamhet ska starta 2021
med fokus på inflytandefrågor och ett ungdomsråd som ska startas inom arbete och
bostad på omsorgsförvaltningen.
Brukarombudet har under året uppmärksammat att brukarföreningar haft svårt att
upprätthålla sina verksamheter under pandemin. I samtal med Funktionsrätt Uppsala
kommun har brukarombudet fått veta att två av föreningarna planerar att läggas ner.
För att värna det samarbetet och den samverkan som idag finns med föreningarna,
behöver förutsättningar för brukarföreningar tas i beaktande. Om kommunen vill
samarbeta och samverka med föreningarna så måste dessa finnas kvar.
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Brukarombudet arbetar för ökad delaktighet genom kontinuerlig dialog med brukare,
brukarföreningar, tjänstepersoner och politiker. Under året har brukarombudet stöttat
tjänstepersoner i Uppsala kommun, Region Uppsala och civilsamhället att hitta rätt
forum och föreningar för olika inflytandefrågor. Brukarombudet har fortsatt att samla
kunskap om olika metoder och arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet. I årets
rapport vill brukarombud vill särskilt lyfta fram tjänstedesign (Innovationsguiden SKR)
som ett gott exempel på hur Uppsala kommun kan och har arbetat med inflytande och
delaktighet. I tjänstedesign är tanken att skapa förnyelse och bättre ”tjänster”
tillsammans med användaren. Uppsala kommun har utbildat projektledare och
medarbetare i metoden och flera innovationsprojekt har genomförts. Brukarombudet
har själv använt delar av metoden i det utvecklingsprojekt som påbörjades under våren
tillsammans med barnombudet.
Slutligen vill brukarombudet lyfta något som särskilt oroar. Det är den ökande psykiska
ohälsan. Pandemin har påverkat många i samhället och en hälsoskuld kommer behöva
tas omhand. Här behöver Uppsala kommun ta ansvar för sin del och arbeta strategiskt
och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv för såväl brukare, medarbetare och invånare.
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Bilaga
Brukarombudets samarbetspartners och dem
brukarombudet träffat
Möten och samarbeten med civilsamhället






























Autism och Aspberger förbundet
Attention
Balans
Hjärnkoll
NEURO
Strokeföreningen
OCD- förbundet
NSPH (Nationell samverkan psykisk hälsa)
Ångestsyndromsälskapet
FUB (Föreningen för barn ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
RSMH (Riksföreningen för social och mental hälsa)
Intresseföreningen för schizofreni
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala BRiU
Funktionsrätt Uppsala kommun och deras ombudsman
Funktionsrätt Uppsala Län och deras ombudsman
TRIS (Tjejers rätt i samhället)
BISAM, Region Uppsala
BOiU, barnombudet i Uppsala
SUF Kunskapscentrum Region Uppsala
Svenska Kyrkans diakoni
Bräcke diakoni, personliga ombud
Röda Korset
UL
Fyrisgården
FUB:s arvfonsprojekt ”Ge makten vidare”
Funktionsrätts arvfondsprojekt ”Jag gör politik”
FUB:s projekt ”Volymen på max”
Projektledare för delaktighet och inflytande Region Uppsala
FOU länsnätverk för chefer till biståndshandläggare

Brukarråd



LSS inflytandegruppen, Region Uppsala
(7 brukare, 2 brukarföreningar, närvårdkordinator, FoU samordnare)
Uppsala kommuns Funktionsrättsråd
(10 brukarföreningar och 7 nämnder)

Samarbete - kontakter i Uppsala kommun och andra kommuner






Elevhälsan
Eriksbergs särskola
Kontaktcenter Uppsala kommun
Kommunikationsstaben Uppsala kommun
Anhörigcenter Uppsala kommun
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Hållbarhetsavdelningen KLK
Stadsbyggnadsförvaltningen avdelning för gata och park
Äldreombudsmannen
Lots på socialförvaltningen,
Uppsala parkerings AB
Uppsala hem
UKK, Uppsala konsert och kongress
Brandförsvaret
Fyrishov
Uppsala vatten
Skolfastigheter
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Tjänstepersoner i ledande och stödjande funktioner på omsorgsförvaltningen
Tjänstepersoner i ledande och stödjande funktioner på
arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänstepersoner i ledande och stödjande funktioner på socialförvaltningen
Tjänstepersoner i ledande och stödjande funktioner på
utbildningsförvaltningen
Tjänstepersoner i ledande och stödjande funktioner på äldreförvaltningen.
Göteborg Västra
Nationellt nätverk för ombud/ombudsmän inom äldre och omsorg

