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Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2017. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +75,6 mnkr (2016: 58,2 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till +80,9 mnkr (2016: 83,0 mnkr). 

Investeringarna under 2017 uppgår till 140,8 mnkr (2016: 91,3 mnkr). 

Det ekonomiska resultatet 2017 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 

Av 2017 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
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Kommunstyrelsens 

ordförande 

Historisk tillväxt 

Ulricehamn kan visa på en historisk tillväxt. De 

senaste tre åren har kommunen vuxit med över 

1 000 invånare. Bara under år 2017 växte 

kommunen med 409 invånare, vilket är nytt 

rekord. Antalet invånare vid årskiftet var 

24 296. 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Bara 

de närmaste åren har kommunen planer på 

närmare 1 000 bostäder. Extra glädjande är att 

intresset för att bygga bostäder utanför 

centralorten tog fart under året. Stubo byggde 

om flera verksamhetslokaler till bostäder och 

dessutom såldes flera byggklara tomter i flera 

kransorter. 

Många av företagen i kommunen går riktigt 

bra. Samtidigt har kommunens samarbete med 

Arbetsförmedling och kommunens bolag Nuab 

utvecklats ytterligare. Sammantaget gör det att 

även om Sverige visar på en rekordstark 

sysselsättningsgrad så har Ulricehamn ändå 

ungefär 2 procentenheter lägre  arbetslöshet än 

riket.  

Under året har kommunen arbetat hårt för att 

få Ulricehamn utpekad som stationsort i 

Sverigerförhandlingens arbete med 

Götalandsbanan. Tyvärr har kommunen inte 

nått ända fram. Men i sin slutrapport pekar 

ändå Sverigeförhandlingen på att fortsatta 

utredningar kring sträckning behövs.   

Kommunen har även tillsammans med region 

Jönköpings län och Jönköpings kommun 

arbetat med att lyfta fram utbyggnad av riksväg 

40 till motorväg. I slutet av året fick vi stöd av 

Riksrevisionen som kritiserade Trafikverket för 

att inte ha med sträckan i förslaget till nationell 

plan.  

Världens ljus på Ulricehamn 

I början av året riktades stora delar av världens 

medialjus mot Ulricehamn då en förening 

arrangerade världcuptävlingar i längdskidor. 

Arrangemanget blev en enorm succé och bara 

veckor efter att tävlingarna avslutats inleddes 

nya diskussioner mellan ansvarig arrangör och 

kommunen om förbättring av anläggningen då 

det stod klart att de även får arrangera 

tävlingar 2019.  

Tillväxt skapar utmaningar 

Den i grunden mycket positiva 

befolkningsutvecklingen ställer stora krav på 

de kommunala verksamheterna. Kommunen 

ska leverera välfärdstjänster med god kvalitet. 

De senaste brukarundersökningarna visar att 

många är nöjda med äldreomsorgen. 

Personalen får mycket högt betyg både när det 

gäller förtroende och bemötande. Antalet olika 

personer som en hemtjänsttagare möter under 

en fjortondagarsperiod är lågt i förhållande till 

riket. 

Genom nybyggnationer finns nu ingen kö till 

boende inom funktionsnedsättning. 

Socialtjänsten fortsätter jobba aktivt med bra 

lösningar på hemmaplan och har mycket få 

externa placeringar.  

Att klara skolan är en viktig faktor för ungas 

hälsa och framtid. Ulricehamn är bland landets 

25 procent bästa kommuner när det gäller 

resultaten i årskurs sex. Gymnasiet levererar 

goda resultat. Det är i årskurs 7-9 som 

resultaten inte är tillfredsställande. Det är en 

situation som det kräver krafttag för att 

komma tillrätta med.   

Inom förskolan har alla barn fått en placering 

på önskat datum trots hög efterfrågan. 

Vårdnadshavare har dock inte alltid fått en 

plats på den förskola man önskat.  

Den starka befolkningstillväxten ställer krav på 

aktiv planering av nya förskolor och 

grundskolor. Samt på sikt även boenden inom 

omsorgen.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla 

anställda för väl utfört arbete och till 

förtroendevalda för ett bra samarbete. Det är 

vårt samlade arbete som gör att kommunen 

utvecklas! 

 

  

 

Mattias Josefsson (s) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Mattias Josefsson (s) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Organisation 2017 
 

Politisk organisation och kommunala bolag 
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Förvaltningsorganisation 
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Flerårsöversikt 
 2017 2016 2015 2014 2013 

EKONOMISKT RESULTAT      

Årets resultat, mnkr 75,6 58,2 48,4 29,0 58,2 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr 80,9 83,1 51,2 29,0 39,3 

Skatteintäkter, mnkr 1 007,4 967,7 922,0 880,6 853,5 

Personalkostnader, mnkr1  1 019,6 981,8 865,8 817,1 792,3 
 

      
INVESTERINGAR       

Nettoinvesteringar, mnkr 140,8 91,3 102,1 53,8 64,9 

Självfinansiering av investeringar, % 94,0 116,0 94,0 143,0 159,0 
 

      
TILLGÅNGAR/SKULDER       

Totala tillgångar, mkr 2 030,9 2 039,3 1 944,2 1 794,0 1 803,0 

---Omsättningstillgångar, mnkr 177,0 299,3 188,1 184,0 265,5 

---Anläggningstillgångar, mnkr 1 852,2 1 740,0 1 756,1 1 608,0 1 534,7 

---Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr 1,7 1,8 2,6 2,7 2,8 
 

      
Totala skulder, mnkr 727,2 810,6 770,5 669,0 708,4 

---Kortfristiga skulder, mnkr 236,3 229,5 231,3 180,0 177,6 

---Långfristiga skulder, mnkr 490,9 581,1 539,2 489,0 530,8 
 

      
SOLIDITET       

Soliditet, % 61,2 57,3 57,1 59,1 57,2 

Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden, exkl internbank % 50,1 43,9 39,4 38,4 35,7 
 

      
SKATTESATS       

Kommunal skattesats, % 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
 

      
INVÅNARE       

Folkmängd 24 296 23 887 23 494 23 244 23 211 

Folkökning 409 393 250 33 196 
 

      
Födda 240 273 221 244 230 

Döda 252 258 235 251 262 

Födelsenetto -12 15 -14 -7 -32 
 

      
Inflyttning 1 414 1 366 1 199 1 105 1 179 

Utflyttning 1 009 990 937 1 066 951 

Flyttningsnetto 405 376 262 39 228 

Koncernen 
 2017 2016 2015 2014 2013 

EKONOMISKT RESULTAT       

Årets resultat, mnkr 140,6 96,0 70,6 47,3 68,6 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr 131,8 120,8 73,4 52,8 49,7 
 

      
TILLGÅNGAR/SKULDER       

Totala tillgångar, mnkr 2 501,2 2 453,3 2 282,9 2 144,0 2 154,1 

---Omsättningstillgångar, mnkr 298,8 410,4 275,1 253,0 336,0 

---Anläggningstillgångar, mnkr 2 202,4 2 042,9 2 007,8 1 891,0 1 818,1 
 

      
Totala skulder, mnkr 921,3 1 023,6 955,3 893,0 959,9 

---Kortfristiga skulder, mnkr 307,5 323,9 302,4 270,0 243,8 

---Långfristiga skulder, mnkr 613,8 699,7 652,9 623,0 716,1 
 

      
SOLIDITET       

Soliditet, % 57,7 53,1 52,7 52,9 50,5 

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, % 39,1 31,9 28,6 27,0 23,8 

 

1 2016 och 2017 genomförde Ulricehamns kommun partiella inlösen av pensionsskulden som uppgick till 24,8 mnkr per år. 
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Så används skattepengarna 
Ulricehamns kommun har en högre total skattesats än riksgenomsnittet (42 öre) men jämfört med 

genomsnittet i regionen är nivån 25 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgick under 2017 till 21,05. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1271 mkr. 

Så här fördelas 100 skattekronor i Ulricehamns kommun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån? 
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Förvaltningsberättelse 
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Omvärldsanalys 
Tillväxten är fortsatt hög i Ulricehamn. Under 

2017 passerades 24000-nivån vad gäller 

invånarantalet. Det är en takt som enligt 

kommunens befolkningsprognos fortgår de 

närmaste åren för att sedan avta något. 

Kommande år är det framförallt de yngre 

åldrarna som blir fler och det har en direkt 

påverkan på kommunens verksamheter. Under 

2017 tillskapades nya förskoleplatser i 

centralorten och fler kommer behövas. När 

dessa kullar når grundskoleåldern, måste också 

skolan vara utbyggd.  

Andelen äldre invånare prognosticeras öka en 

bit in på 2020-talet. Därmed kan man också 

anta ett ökat behov av stöd och service från den 

kommunala sektorn. Det är dock inte självklart 

att dagens utbud motsvarar morgondagens 

behov. Förebyggande åtgärder kan exempelvis 

förskjuta demensproblematik. Nya 

boendeformer och bättre stöd i hemmet kan 

minska behovet av vård- och 

omsorgsboendeplatser.  

Det finns en tydlig växelverkan mellan 

tillväxtnivå och kommunens markberedskap 

och fysiska planering. Nya bostäder, 

företagsetableringar och nya egna 

verksamhetslokaler kräver tillgång till 

detaljplanerad mark. Rationella interna 

processer och tillgång till kompetens är kritiska 

faktorer för kommunen som samhällsbyggare. 

Effektiva kommunikationer är en annan viktig 

förutsättning för tillväxt. Kommunens begäran 

till Trafikverket om fördjupad utredning kring 

Ulricehamn som stationsort för 

Götalandsbanan kvarstår.  

Ett ökat behov av service från fler invånare 

ställer också krav på kommunen generellt som 

arbetsgivare. Stark konkurrens på 

arbetsmarknaden om arbetskraften är sedan 

länge en realitet på olika håll i förvaltning och 

bolag. Utmaningen behöver mötas från flera 

håll. Kommunens arbete med ”heltid som 

norm” är ett sätt, där befintlig kompetens tas 

tillvara samtidigt som arbetsgivarvarumärket 

stärks. En god verksamhetsutveckling 

förbättrar såväl arbetssätt och kundservice som 

arbetsmiljö och arbetsplatsens attraktivitet.  

 

Digitalisering och teknisk utveckling kan skapa 

resurseffektivitet och öka servicekvaliteten. 

Här har inte minst välfärdssektorn många 

möjligheter.  

När mottagandet av nyanlända nu minskat 

kommer nästa steg i form av integration. Det 

berör kommunens verksamhet brett och 

förutsätter god samverkan mellan 

verksamheter. En lyckad skolgång är en 

framgångsfaktor för unga nyanlända. För 

vuxna är möjligheten till egen försörjning 

avgörande för både individen och samhället. 

Statliga stimulansmedel skapar ekonomiskt 

utrymme för olika insatser.  

Skolans utveckling är fortsatt en av 

Ulricehamns kommuns främsta frågor. Elevers 

förbättrade måluppfyllelse framförallt i åk 7-9 

har hög prioritet. 

 

Högkonjunkturen kulminerar? 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

räknar med att BNP växer med närmare 3 

procent under 2018. Inhemsk efterfrågan 

förväntas försvagas under 2019, men samtidigt 

blir utvecklingen i omvärlden något bättre 

vilket gynnar svensk export. SKL räknar med 

att svensk BNP växer något långsammare 2019 

än 2018. Högkonjunkturen når sin topp och 

resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 

försvagas. I och med att SKL bedömer att 

antalet arbetade timmar inte ökar alls under 

2019 sker det en snabb uppbromsning av 

skatteunderlagstillväxten.  

Med aktuella skatteunderlagsprognoser och 

den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 

Ulricehamn som grund, så är bedömningen att 

kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än 

intäkterna de kommande åren. De ekonomiska 

förutsättningarna förväntas vara kärvare än 

vad som har varit fallet på senare år. Med den 

snabba befolkningstillväxt som förväntas i 

kommunen följer ett omfattande behov av 

investeringar och därmed ökade kostnader för 

räntor och avskrivningar. För åren 2018-2020 

planeras investeringar för mer än 700 mnkr.  
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Mål för god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens mål för god ekonomisk 

hushållning är utformade för att i så hög 

utsträckning som möjligt visa på det som är 

viktiga resultat och effekter ur ett kund- och 

kommuninvånarperspektiv. Vi har i 

årsredovisningen valt att endast ha två 

alternativ i bedömningen, antingen har 

förvaltningen nått målet (grönt), eller inte 

(rött). Av verksamhetsmålen är 15 uppfyllda 

(gröna), sex ej uppfyllda (röda) samt ett mål 

som saknar värde för 2017 (streck). De tre 

finansiella målen är samtliga uppfyllda 

(gröna).  

För flera av verksamhetsmålen ligger 

resultaten nära målvärdena för 2017 men har 

inte nått hela vägen fram, dessa har då ej 

uppfyllts. Detta gäller bland annat några av 

målen för sektor välfärd. 

För till exempel målen kopplade till 

sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron 

ska minska. Sjukfrånvaron har minskat under 

2017. Målen avseende sjukfrånvaro har därför 

ansetts uppfyllda trots att målvärdena inte har 

uppnåtts. Gällande målvärdena för sektor 

lärande så ligger dessa på 100 %. För dessa mål 

gäller att om utfallet förbättras i förhållande till 

föregående år så är de uppfyllda. Så är fallet för 

tre mål inom sektor lärande 2017.  

För sektor miljö och samhällsbyggnad är två 

mål inte uppfyllda. Detta beror på en större 

efterfrågan på småhustomter än beräknat 

eftersom inflyttningen av nya invånare i 

kommunen vida överstigit målvärdet. Samma 

sak gäller för efterfrågan av industrimark. En 

del av efterfrågetrycket kan härledas till 

färdigställandet av riksväg 40. Ett mål saknar 

värde vilket beror på att den officiella 

statistiken kommer först under vecka 17 2018. 

För ett av sektor service mål är den officiella 

statistiken ännu inte klar varför preliminärt 

värde har angetts. 

Målvärdena är många gånger högt satta och 

ligger minst i nivå med genomsnittet i riket 

eller högre, för de mått där jämförelse finns. 

Trots att några av målen ej är uppfyllda är det 

ändå många som ligger nära målvärdena. Den 

samlade bedömningen är att Ulricehamns 

kommun har god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till 

att säkerställa att de av kommunfullmäktige 

fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete 

följer de politiskt fastställda reglerna samt 

processen för intern kontroll. Årligen 

genomförs riskanalyser och upprättas interna 

kontrollplaner i förvaltningsledning, 

sektorsledningarna och i de kommunala 

bolagen. Under 2017 har arbetet fortsatt enligt 

plan, innebärande att också samtliga 

verksamheter inom sektorerna samt 

samverkansnämnden miljö och bygg, IT-

nämnden och individnämnden också 

genomfört riskanalyser och upprättat interna 

kontrollplaner. Samtliga interna kontrollplaner 

har följts upp i samband med årsbokslutet. 

Den samlade bedömningen är att den interna 

kontrollen i Ulricehamns kommun har varit 

tillräcklig under 2017.  

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

Inget värde finns ännu för 2017 

Verksamhetsmål 

Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Ulricehamns kommun ska 
ha 25 000 invånare 2020. 

24 296 st 23 850 st 

 Den totala sjukfrånvaron 
för kommunalt anställda ska 
minska. 

6,2 % 5,5 % 

 Antalet medarbetare med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande 
till föregående år. 

 

102,5 st Högst 75 st 

Sektor service 

 Mål Utfall Målvärde 

 Mängden energi från 
förnybara energikällor samt 
restvärme i fjärrvärmen i 
förhållande till total mängd 
energi i lokaler och bostäder 
ägda av kommunen och 
majoritetsägda bolag ska öka. 

99 % 95 % 
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 Mål Utfall Målvärde 

 Simhallens öppethållande 
utöver 08–17 på vardagar, 
timmar/vecka ska inte 
understiga målvärdet. 

 Huvudbibliotekets 
öppethållande utöver 08–17 
på vardagar, timmar/vecka 
ska inte understiga 
målvärdet. 

 

28 timmar 

 

 

 

13 timmar 

 

25 timmar 

 

 

 

13 timmar 

 Antal utlån på biblioteket 
per kommuninvånare och år 
ska överstiga rikssnittet. 

7,2 st 

(preliminärt 
resultat) 

 

6,4 st 

Sektor lärande 

 Mål Utfall Målvärde 

 Andelen barn som får plats 
på förskola på önskat 
placeringsdatum ska öka. 

100 % 100 % 

Andel behöriga elever till 
något program på gymnasiet 
ska öka. 

76,9 % 100 % 

 Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med grundläggande 
behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, ska öka. 

78,6 % 100 % 

 Andel gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med examen 
inom 3 år, ska öka. 

61,8 % 100 % 

 Andelen elever i årskurs 6, 
i kommunen, med godkända 
betyg ska öka. 

 

 84,2 % 100 % 

Sektor välfärd 

 Mål Utfall Målvärde 

 Verkställighetstid i antal 
dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 9.9 
ska minska 

89 dagar högst 90 
dagar 

 Andelen ej 
återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, 
ska öka. 

93 % 

 

91 % 

 Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska inte 
överstiga målvärdet 

12 st högst 12 st 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska inte 
understiga målvärdet 

87 % 92 % 

 Mål Utfall Målvärde 

 Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat arbeta 
ska öka 

36 % 30 % 

 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska inte understiga 
målvärdet 

94 % 95 % 

 Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat studera 
ska öka 

 

5 % 12 % 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Mål Utfall Målvärde 

 Företagarnas 
sammanfattande omdöme om 
myndighetsutövningen i 
kommunen ska bli bättre 

63 
(index) 
2016 års 
värde 

69 (index) 

 I Ulricehamns kommun ska 
det alltid finnas tillgängliga 
tomter färdiga för försäljning, i 
centralorten ska antalet inte 
understiga målvärdet. 

0 st 20 st 

 Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten ska 
inte understiga målvärdet 

250 000 
m² 

400 000 m² 

Finansiella mål Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Egen finansiering av 
investeringar. Kommunens 
nyupplåning för finansiering av 
investeringar ska inte överstiga 
målvärdet. 

0 mnkr 0 mnkr 

 Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 2,4 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning 

6,1 % 2,4 % 

 Kommunens verksamheter 
ska sammantaget uppnå ett 
ekonomiskt resultat minst i 
nivå med budget 

 

29,7 mnkr 0 mnkr 

En fullständig redovisning av kommunens 

arbete med målen för god ekonomisk 

hushållning och arbetet med intern kontroll 

2017, redovisas i särskilda bilagor som 

rapporteras samordnat med årsredovisningen.  
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Kommunens kvalitet i 

korthet 
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett sätt 

att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i 

jämförelse med andra. Det som mäts ska ha en 

tydlig koppling till den service som du som 

kommuninvånare möts av. Undersökningen 

genomförs av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Under 2017 har cirka 260 av 

290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns 

kommun är med för femte gången. Resultatet 

av undersökningen kommer att användas som 

underlag i kommunens arbete med att ständigt 

förbättra sin service.  

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem 

perspektiv: Tillgänglighet, Trygghetsaspekter, 

Delaktighet och kommunens information, 

Effektivitet och Kommunen som 

samhällsutvecklare. 

 

 Inom 11 av måtten placerar sig 

Ulricehamns kommun bland de 25% 

bästa kommunerna i Sverige, här är 

några av dem: 

 

 Hur stor andel av de som erbjudits 

plats inom förskoleverksamheten har 

fått plats på önskat placeringsdatum?  

 

 Vilket resultat når elever i årskurs 6 i 

kommunen? 

 

 Andelen elever som fullföljer 

gymnasieutbildningen i kommunen. 

 

 Andel brukare som är ganska/mycket 

nöjda med sin hemtjänst (%) 

 

 Hur stor är andelen inköpta ekologiska 

livsmedel? 

 

 

Exempel på mått där Ulricehamns 

kommun ligger lägre än genomsnittet 

är: 

 Hur lång är väntetiden i snitt för att få 

plats på ett äldreboende från ansökan 

till erbjudande om plats? 

 

 Hur stor andel av medborgarna som 

skickar in en enkel fråga via e-post får 

svar inom två arbetsdagar? 

 

 Vad ger företagarna för 

sammanfattande omdöme om 

kommunens service för företagen?  

För att ge en snabb och enkel överblick över 

hur resultaten utvecklats under de fem år 

kommunen varit med i KKiK, har resultaten 

för varje mått, delats upp med trendpilar 

färglagda i grönt, gult eller rött. 

 

En trendpil i grön färg innebär att 

Ulricehamns kommun är bland de 

25 % bästa kommunerna i landet  

Gul trendpil innebär att kommunen 

är bland de 50 % av kommunerna 

som ligger i mitten. 

Röd trendpil innebär att 

Ulricehamns kommun är bland de 

25 % sämsta kommunerna i landet 

  



14 
 

 

 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en 
enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? (%) 

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt 
med kommunen via telefon får ett direkt svar på 
en enkel fråga? 

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de 
får ett gott bemötande när de via telefon ställt 
en enkel fråga till kommunen? 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, 
simhallen och återvinningsstationen öppet 
utöver tiden 08-17 på vardagar? 

Hur stor del av de som erbjuds plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum? 

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått 
plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum? 

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på 
ett äldreboende från ansökan till erbjudan om 
plats? 

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få 
ekonomiskt bistånd vid nybesök? 

 

TRYGGHETSASPEKTER 

Hur många olika vårdare besöker en äldre 
person, med hemtjänst under en 14-
dagarsperiod?  

Hur många barn per personal är det i 
kommunens förskolor (planerad)? 

 

DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS 
INFORMATION 

Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna? 

Hur väl möjliggör kommunen för sina 
medborgare att delta i kommunens utveckling? 

 

EFFEKTIVITET 

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i 
förskolan? 

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i 
kommunen? 

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven? 

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet. 

Kostnad per betygspoäng. 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i 
kommunen inom 4 år. 

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram. 

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?  

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende.  

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst 
finansierad av kommunen? (ej mätt 2015) 

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen? 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst.   

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 
serviceboende? 

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år 
efter avslutad insats/utredning./utre 
 
dning.  

KOMMUNEN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE 

Andelen förvärvsarbetare i kommunen. 

Hur stor del av befolkningen får försörjningsstöd? 

Hur många nya företag har startats per 1000 
invånare i kommunen? 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 
om företagsklimatet i kommunen?  

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare? 

Hur effektiv är kommunens hantering och 
återvinning av hushållsavfall? 

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar 
av totala antal bilar? 

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 
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Ulricehamns 

kommun i ett 

sjuhärads-

perspektiv 
 

Befolkningsutveckling senaste 

femårsperioden, procent 

Bollebygd 8,9 

Borås 5,9 

Ulricehamn 5,2 

Svenljunga 4,2 

Vårgårda 4,0 

Herrljunga 2,5 

Tranemo 2,1 

Mark 2,0 

  
Källa: SCB 

 
 

Skattesats 2017, procent 

Ulricehamn 21,05 

Vårgårda 21,21 

Mark 21,21 

Borås 21,31 

Tranemo 21,50 

Bollebygd 21,59 

Svenljunga 21,90 

Herrljunga 21,94 

  
Riksgenomsnitt 20,75 

Källa: SCB 
 

 

Skattekraft i procent av 

riksgenomsnitt, 2017 

Bollebygd 101 

Borås 94 

Ulricehamn 92 

Tranemo 91 

Mark 91 

Herrljunga 90 

Vårgårda 90 

Svenljunga 85 

  

Källa: SCB  

 

Svenskt Näringslivs 

kommunranking 2017 

Vårgårda 10 

Herrljunga 27 

Ulricehamn 100 

Borås 118 

Tranemo 142 

Bollebygd 173 

Mark 225 

Svenljunga 235 

  

Källa: Svenskt Näringsliv 

Arbetslöshet, december 2017, 

procent 

Bollebygd 2,2 

Vårgårda 2,3 

Herrljunga 2,4 

Mark 2,7 

Tranemo 2,7 

Svenljunga 2,7 

Ulricehamn 3,2 

Borås 4,4 

  
Riksgenomsnitt 4,1 

Källa: AMS 
 

 

Allmännyttiga bostadsföretag, 

hyresnivåer 2017, kr/kvm 

Tranemo 854 

Herrljunga 861 

Borås 916 

Vårgårda 935 

Mark 948 

Ulricehamn 969 

Svenljunga 984 

Bollebygd 992 

  
Riksgenomsnitt 1 027 

Källa: SABO 
 

 

Förskola, antal inskrivna barn 

per årsarbetare, 15 okt 2016 

Herrljunga 4,9 

Svenljunga 4,9 

Borås 5,0 

Mark 5,0 

Tranemo 5,2 

Ulricehamn 5,3 

Bollebygd 5,3 

Vårgårda 5,5 

  
Riksgenomsnitt 5,2 

Källa: Skolverket 

 

Grundskolan, antal elever per 

lärare, 15 okt 2016 

Herrljunga 10,5 

Tranemo 10,8 

Ulricehamn 11,4 

Svenljunga 11,4 

Vårgårda 11,5 

Bollebygd 11,9 

Mark 12,2 

Borås 12,8 

  

  
Riksgenomsnitt 12,0 

Källa: Skolverket 

 

Andel (%) elever i åk 9 som är 

behöriga till yrkesprogrammen, 

läsåret 2016/2017 

Bollebygd 93 

Herrljunga 85 

Borås  82 

Mark 79 

Ulricehamn 77 

Tranemo  77 

Vårgårda 76 

Svenljunga 75 

  
Riksgenomsnitt 77 

Källa: Skolverket 

 

Andel (%) gymnasieelever som 

fullföljde utbildningen inom 

tre år, exklusive IM - läsåret 

2016/2017 

Tranemo 82 

Ulricehamn 79 

Borås 78 

Svenljunga 78 

Mark 78 

Herrljunga 75 

Vårgårda 74 

Bollebygd 70 

  
Riksgenomsnitt 75 

Källa: Skolverket 

 

Andel av 65-w år med omsorg i 

särskilt boende 2016, procent 

Tranemo 4,5 

Ulricehamn 4,1 

Vårgårda 3,9 

Borås 3,8 

Mark 3,7 

Herrljunga 3,4 

Bollebygd 3,0 

Svenljunga 2,9 

  
Riksgenomsnitt 4,1 

Källa: Kolada 
 

 

Andel av 65-w år med omsorg i 

ordinärt boende 2016, procent 

Svenljunga 11,7 

Borås 9,0 

Vårgårda 8,2 

Herrljunga 7,9 

Ulricehamn 7,1 

Mark 7,0 

Tranemo 6,9 

Bollebygd 5,7 

  
Riksgenomsnitt 8,0 

Källa: Kolada 
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Ekonomisk översikt – 

koncernen 
Ulricehamns Stadshus AB är ett av 

Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. 

Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO AB 

samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är 

helägda dotterbolag till Ulricehamns 

Stadshus AB. 

Årets ekonomiska resultat 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2017 

uppgår till 140,6 mnkr (2016: 96,0 mnkr). Det 

ekonomiska resultatet 2017 innebär 

följaktligen ett resultat som är betydligt högre 

än förra året. En orsak till att koncernens 

ekonomiska resultat är förbättrat 2017 är att 

kommunens resultat är 17 mnkr högre än 2016. 

Även STUBO och UEAB har högre resultatnivå 

2017 än året innan. I STUBO:s fall handlar det 

i hög grad om att resultatet påverkas positivt 

av den försäljning av fastigheter vid 

Grodparken som genomfördes 2016. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

uppgår till 131,8 mnkr, vilket är 11 mnkr högre 

än 2016 års nivå. 

Under 2017 har kommunkoncernens låneskuld 

minskat med 86 mnkr till 614 mnkr (2016: 

700 mnkr). STUBO:s försäljning av fastigheter 

vid Grodparken i slutet av 2016 innebar ett 

stort likviditetstillskott som har använts till att 

lösa lån under 2017. 

Koncernens resultatutveckling, mnkr 

  

Koncernens resultatutveckling, 

mnkr, exklusive jämförelsestörande 

poster 

 

Koncernens soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. En soliditet på 

58 procent innebär att det finns kort- och 

långfristiga skulder motsvarande 42 procent av 

de samlade tillgångarna. Koncernens soliditet, 

inklusive samtliga pensionsåtaganden, har 

under den senaste fyraårsperioden ökat från 24 

till 39 procent. 

Koncernens soliditet, procent 

 

Koncernens soliditet inklusive 

samtliga pensionsåtaganden, procent 
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 
2017 uppgår till +75,6 mnkr (2016: 58,2 
mnkr). Resultatet påverkas av 
jämförelsestörande poster. Resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster uppgår 
till +80,9 mnkr (2016: 83,0 mnkr). 
Investeringarna under 2017 uppgår till 
140,8 mnkr (2016: 91,3 mnkr).  

 
För att beskriva och analysera det ekonomiska 
resultatet, den ekonomiska utvecklingen och 
kommunens finansiella ställning används en 
modell som utgår från fyra olika perspektiv: 
 

 Resultat och kapacitet 
Det finansiella resultatet: – vilken 
balans har kommunen haft över 
intäkterna och kostnaderna under året 
och över tid? 
Kapacitetsutvecklingen – vilken 
kapacitet har kommunen att möta 
finansiella svårigheter på lång sikt? 
 

 Risk och kontroll 
Riskförhållanden – vilka är riskerna 
som kan påverka kommunens resultat 
och kapacitet? 
Kontroll – vilken kontroll har 
kommunen över den ekonomiska 
utvecklingen? 

 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunens ekonomiska resultat för 2017 

uppgår till +75,6 mnkr. Resultatet påverkas av 

jämförelsestörande poster (netto: -5,3 mnkr): 

 

 
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 80,9 

   
+ Reavinster förvaltade pensionsmedel +8,4 
   
+ Reavinster vid försäljning av industrimark 

och tomter för bostäder +8,6 
   
+ Ersättning enligt avtal för kostnader för 

trafiklösning vid Ubbarp +2,5 
 
- Partiell inlösen av pension -24,8 

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 75,6 

 

 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 

31,6 mnkr. Det ekonomiska utfallet är 

följaktligen 44,0 mnkr starkare än budgeterat. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

uppgår till 80,9 mnkr, vilket innebär att 

resultatet ligger kvar på ungefär samma nivå 

som 2016. 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 
 

De ekonomiska resultaten under senare år har 

påverkats kraftigt av intäkter från riktade 

statsbidrag, framförallt kopplat till 

kommunens flyktingmottagande. De riktade 

statsbidragen till Ulricehamns kommun 

(inklusive ”kommunbonus/byggbonus” mm) 

har ökat från 66 mnkr 2015 till 177,6 mnkr 

under 2016, för att sedan minska till 121,7 

mnkr under 2017.  
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt 

uppgår till +29,7 mnkr. Nettobudgeten för 

verksamheterna uppgår till 1.279 mnkr. 

Samtliga sektorer redovisar överskott mot 

budget.  

 
+ Kommunledningsstab +12,9 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +2,8 
 
- Sektor välfärd +10,7 
 
- Sektor lärande +0,2 
 
- Sektor service +3,2 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +29,8 
   
 
- Revision +0,3 
   

 

De kraftiga förändringarna i statsbidragen 

påverkar verksamheternas 

planeringsförutsättningar, bland annat när det 

gäller behov av personal och lokaler. 

När det gäller mottagandet av 

ensamkommande barn och unga så har antalet 

barn minskat, det tidigare avtalet med 

migrationsverket har upphört och 

ersättningsnivåerna har sänkts kraftigt från 

och med 1 juli 2017.  För 2017 överstiger 

intäkterna ändå verksamhetskostnaderna med 

ca 1 mnkr. 

Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet för 

verksamheterna har avsatta medel för ”budget 

i balans” (3,3 mnkr) inte behövt användas 

under året för att täcka underskott inom 

verksamheterna.  

Av de medel som avsatts under 

kommunstyrelsen för oförutsett (3,0 mnkr) 

kvarstår 2,5 mnkr. 

Verksamheternas budgetavvikelser, 

mnkr 

 

Finansiering 

Utfallet för finansförvaltningen är 13,9 mnkr 

bättre än budgeterat. Samtliga 

jämförelsestörande poster redovisas inom 

finansförvaltningen och påverkar det 

ekonomiska utfallet negativt med 

5,3 mnkr. Budgetutfallet exklusive 

jämförelsestörande poster uppgår följaktligen 

till +19,2 mnkr. 

Intäkterna från skatteintäkter och generella 

statsbidrag är 13,8 mnkr högre än budgeterat. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader är bättre än budgeterat 

(+5,1 mnkr) på grund av att investeringarna 

inte nått upp i budgeterad nivå 2016 och 2017.  

 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 

140,8 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den 

budgeterade investeringsvolymen för 2017 

uppgår till 204,5 mnkr. 

Några av de större investeringarna under 2017 

är om- och tillbyggnaden av Hökerums skola 

(15,0 mnkr) och köpeskillingen för fastigheten 

för det framtida stadsbiblioteket (12,0 mnkr). 

Kommunen har även förvärvat mark för en 

planerad ny etapp av Rönnåsens 

industriområde (9,0 mnkr) och för nytt 

äldreboende mm i Gällstad (4,0 mnkr). 

En ny bro över Ätran på Boråsvägen har invigts 

under 2017. Investeringsutgifterna för 

projektet uppgår till 11,1 mnkr.  

IT-investeringarna under året uppgår till 

18,3 mnkr. Då Ulricehamn och Tranemo har 

samverkan inom IT-området avser utgifterna 

utrustning för båda kommunerna.   
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Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Över tid är det önskvärt att kommunens 

investeringar i så hög utsträckning som möjligt 

finansieras via de medel som tillförs från den 

löpande driften – om självfinansieringsgraden 

över tid uppgår till minst 100 % behöver 

kommunen inte ta upp nya lån. Under 2017 

uppgår självfinansieringsgraden till ca 94 %. 

Orsaken till att självfinansieringsgraden, trots 

omfattande investeringar, hamnar nära 100-

procentsnivån är att det ekonomiska resultatet 

2017 är starkt. Årets investeringar har därmed 

kunnat finansieras med egna medel i mycket 

hög utsträckning. Nivån på det ekonomiska 

resultatet innebär att det har tillförts cirka 

132 mnkr från den löpande verksamheten. 

 

Självfinansieringsgrad, procent 

 

Soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på 

kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som har finansierats 

med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto 

mindre skuldsättning har kommunen. 

En soliditet på 61 procent innebär att 

kommunen har skulder motsvarande 39 

procent av de samlade tillgångarna. 

Kommunens soliditet har ökat med fyra 

procentenheter jämfört med 2016.  

 

Soliditet 

 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, enligt den så kallade 

”fullfondsmodellen”, uppgår till 38,4 procent. 

Kommunens funktion som internbank inom 

koncernen påverkar soliditeten med 12,7 

procentenheter. Utan utlåningen till bolagen 

hade kommunens soliditet 2017-12-31 uppgått 

till 50,1 procent (2016: 43,9 procent). 

Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns 

kommun har en förhållandevis stark finansiell 

ställning. 

 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsåtaganden, exkl. internbank 
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Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 

bolagen inom koncernen. Kommunens 

låneskuld uppgår per 2017-12-31 till 475 mnkr, 

samtidigt som utlåningen till koncernens bolag 

uppgår till 631,5 mnkr. 

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 

”egen” låneskuld.  

Kommunens låneskuld, mnkr 

 

Utlåning till bolagen, mnkr 

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 

ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten i kommunen och bolagen 

inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 

Vid bokslutet 2017 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 2,0 år. 

Kapitalbindning 2015 2016 2017 

 
 2,1 år 2,0 år 2,0 år 

 

Ränterisken är en annan del som regleras i 

finanspolicyn. Räntebindningen i 

låneportföljen ska spridas över tid enligt en 

normportfölj.  

Räntebindning 

 

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år 

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 

Andel 2016, % 28,6 22,5 27,8 21,1 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen ligger inom ramen för 

normportföljen. 

Vid bokslutet 2017 fanns ca 60 mnkr av 

kommunens likviditet placerad i räntebärande 

värdepapper. 

 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 

110,4 mnkr vid utgången av 2017 

(2016: 121,3 mnkr).  

Borgensåtagandena har minskat genom att lån 

som kommunen gått i borgen för har 

amorterats. Ett externt lån på 9,9 mnkr som 

brf Parkgården omsatte under året ersattes 

med utlåning via kommunens internbank. 

Omfattningen av kommunens 

borgensåtaganden är 10,9 mnkr lägre än vid 

utgången av 2017. 

 

Borgensåtaganden, mnkr 
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Finansiella placeringar 

En viss del av kommunens likviditet är sedan 

länge avsatt till fondering för att möta framtida 

pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 

några ”nya” medel i portföljen under den 

senaste femårsperioden. 

Per 2017-12-31 uppgick det bokförda värdet på 

placerade medel till 104,1 mnkr. 

Marknadsvärdet på portföljen per 2017-12-31 

uppgår till 108,6 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 

uppgår per 2017-12-31 till 479,5 mnkr 

(2016: 533 mnkr). 

 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Kommunalskatt 

Ulricehamns kommun hade under 2017 en 

högre total skattesats än riksgenomsnittet (42 

öre) men jämfört med genomsnittet i regionen 

var nivån 25 öre lägre. Kommunens 

utdebitering uppgick under 2017 till 21,05. 

Regionens utdebitering var 11,48 under 2017. 

Därmed uppgick den sammanlagda 

kommunala skattesatsen i Ulricehamn till 

32,53 procent. Ulricehamns kommun har ett 

skatteunderlag per invånare som uppgår till 92 

procent av riksgenomsnittet. 

 

 2018 2017 
  

 

Ulricehamns kommun 
 

 

Kommun 21,05 21,05 

Region 11,48 11,48 
 

32,53 32,53 
 

  

Genomsnitt i regionen   

Kommun 21,30 21,30 

Region 11,48 11,48 
 

32,78 32,78 
 

  

Genomsnitt i riket   

Kommun 20,74 20,75 

Region/landsting 11,39 11,36 
 

32,13 32,11 

 

Lägsta totala skattesatsen 2017 hade Vellinge 

kommun med 29,19. Högsta totala skattesatsen 

hade Dorotea med 35,15. 

Även 2018 är det Vellinge kommun som har 

landets lägsta totala skattesats med 29,19, och 

liksom 2017 har Dorotea den högsta totala 

skattesatsen med 35,15. 

 

Balanskravet 

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 

2017 innebär att kommunallagens krav på 

ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2017 års 

ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare 

medel till kommunens 

resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare 

års avsättningar uppgår 

resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 

att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2017   

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 75,6 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster 17,0 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ orealiserade förluster i värdepapper - 
 
- justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 58,6 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 58,6 

 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av 

en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken 

ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr). 

 

Känslighetsanalys, mnkr 
 2017 
  

Förändrade personalkostnader 

med 1 procent 

 

10,2 

  
Förändrade bruttokostnader 

med 1 procent 

 

15,6 

 Förändrad utdebitering med  

1 krona 

 

50,9 

  
Förändrat skatteunderlag i riket 

med 1 procent 
11,8 
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Driftredovisning 
 

Ansvarsområde (mnkr) 
Årsbudget 

efter 
justeringar 

Utfall 

2017 

Avvikelse 
mot budget 

    

REVISION 1,4 1,1 0,3     
    

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 278,7 1248,9 29,8  
   

Kommunledningsstab 89,8 76,9 12,9  
   

varav KS oförutsett 2,5 0,0 2,5  
   

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 56,9 54,1 2,8  
   

Sektor lärande 565,7 565,5 0,2 
- varav:    
Sektorstöd lärande 48,2 44,9 3,3 

Förskola 115,0 118,4 -3,4 

Barn- och elevhälsa 44,1 42,7 1,4 

Grundskola 232,1 234,7 -2,6 

Tingsholm 126,3 124,8 1,5 
 

   
Sektor välfärd 492,0 481,3 10,7 
- varav:    
Sektorstöd välfärd 14,1 13,1 1,0 

Individ och familjeomsorg 53,1 48,3 4,8 

Funktionsnedsättning 22,5 25,0 -2,5 

Äldreomsorg 69,3 71,0 -1,7 

Beställning och kvalitet 333,0 323,9 9,1 
 

   
Sektor service 74,4 71,2 3,2  

   
TOTALT  1 280,1 1 250,0 30,1 
    
FINANSFÖRVALTNING 1 311,7 1 325,6 13,9 
    
TOTALT 31,6 75,6 44,0 
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Investeringsredovisning 
 

Projekt, belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

IT-investeringar 18,3 19,3 1,0 

Komponent-fastighetsunderhåll 9,6 16,0 6,6 

Hökerums skola, om-/tillbyggnad 15,0 14,6 -0,3 

Bro över Ätran, Boråsvägen  11,1 13,3 2,2 

Stadsbibliotek 12,0 13,0 1,0 

Duvered 5:2 9,0 9,0 0,0 

Utbyggnad vägbelysning 2017 4,4 4,8 0,4 

Gruppbostad Villagatan 6,5 4,6 -2,0 

Ombyggnation Rum för alla 7,1 4,5 -2,6 

Bogesundsskolan-fritids/förskola 5,3 4,4 -1,0 

Rönnåsen etapp 1, industrigata 0,8 4,1 3,3 

Frölunda 1:3 1:6 1:7 4,0 4,0 0,0 

Åtgärder på broar 2,5 2,4 0,0 

Inventarier sektor lärande 1,5 2,0 0,5 

Skidstadion-belysning, spår mm 2,4 2,0 -0,4 

Hökerums skola, skolgård 0,2 2,0 1,8 

Inventarier Rum för fler 1,4 2,0 0,6 

Vist 10:25-gata, dike, ridväg mm 1,4 1,7 0,3 

Hester, utbyggnad industrigata 1,3 1,6 0,3 

Ombyggnad reception Stadshuset 2,8 1,6 -1,2 

Upprustning skolgård Timmele skola 3,6 1,5 -2,1 

Gällstad skola energieffektiv. 0,4 1,5 1,1 

Vist 10:2 industrigata 0,1 1,3 1,2 

Etablering temporära förskolelokaler 1,0 1,2 0,2 

Tillgänglighetsanpassningar Tingsholm 0,5 1,2 0,7 

Tingsholmsgymnasiet energieffektiviseringar 0,0 1,2 1,2 

Gemensamt elevregistersystem 0,1 1,1 1,0 

Arbetsmiljöåtgärder Ulrikaskolan 1,6 1,1 -0,5 

Upprustning gator 1,0 1,0 0,0 

Installationer kök 0,8 1,0 0,2 

Ärendehanteringssystem för MSB 0,2 1,0 0,8 

Övriga projekt, mindre än 1 mnkr per projekt 11,4 24,6 9,0 

Planerade investeringar, ej beslutade projekt 0,0 39,9 39,9 

    
Summa 140,8 204,5 63,7 

 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 

140,8 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den 

budgeterade investeringsvolymen för 2017 

uppgår till 204,5 mnkr. 

Under 2017 är några av de större 

investeringarna om- och tillbyggnaden av 

Hökerums skola 

 

(15,0 mnkr) och köpeskillingen för fastigheten 

för det framtida stadsbiblioteket (12,0 mnkr). 

Kommunen har även förvärvat mark för en ny 

planerad etapp av Rönnåsens industriområde 

(9,0 mnkr) och för nytt äldreboende i Gällstad 

(4,0 mnkr).   
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I exploateringsområdet Stadsskogen pågår 

arbete med bland annat toppbeläggningar på 

gator. Arbetet kommer att fortgå under 2018 

och troligtvis även under 2019 beroende på 

utbyggnadstakten. Under 2018 skall ny 

belysning och ridväg uppföras vid Ubbarp och 

slutåtgärder med bullervallar färdigställas.  

På Rönnåsen har arbete med stenmurar och 

staket pågått under 2017 och kommer även att 

fortsätta under 2018. 

Under 2017 har en ny bro över Ätran på 

Boråsvägen invigts. Investeringsutgifterna för 

projektet uppgår till 11,1 mnkr. Det kvarstår 

delar av entreprenaden och projektet kommer 

att vara helt färdigt under 2018.  

Under 2017 har ombyggnationen av reception i 

stadshuset pågått. Projektet väntas bli dyrare 

än beräknat då flertalet ändringar under 

projektets gång jämfört med budgetansökan 

har gjorts. Bland annat har väggar flyttats, 

ventilationen utökats och ändringar i mark 

genomförts. 

Ombyggnationen av rum för alla har pågått 

under 2017 och kommer att färdigställas under 

2018. Omfattningen av ombyggnationen har 

blivit mycket större jämfört med 

den uppskattning som gjordes i ansökan. 

Framförallt har budgeten för Jägaregatan 1 

visat sig vara felbedömd och inte komplett. 

Bland annat har det blivit ökad omfattning av 

arbeten med väggar, beklädnad av tak med 

gips på grund av brandkrav, ökad omfattning 

av målning/golvbeläggning, målning av fönster 

invändigt och justering samt 

målning/beläggning av trappa. Ökad 

omfattning av undertak, två styck takhuvar 

med mer av växlingar, ny ytterdörr, mer 

arbeten med hisschakt, mer omfattande 

arbeten med toaletter med mera. 

Upprustning av skolgården på Timmele skola, 

färdigställdes i september 2017. Statligt bidrag 

är ansökt om 1,8 mnkr och förvaltningen 

inväntar utbetalning av bidraget. 

 

Temporära förskolelokaler har etablerats vid 

Totus. Numera finns ytterligare två 

avdelningar i anslutning till förskolan. 

Projektet färdigställdes i september 2017. 

Arbetsmiljöåtgärder på Ulrikaskolan har 

genomförts. Anpassningar för att skapa grupp- 

och lärararbetsrum färdigställdes under 

september 2017. Budgeten har inte varit 

komplett och bland annat har följande arbeten 

tillkommit; flytt av spånsug, extra rördragning, 

renovering av verkstadsrum då halva 

målerirummet försvann till spånsugen, 

avloppsanslutning till toalett i entrén, anpassat 

kylskåp för mediciner med mera. 

Fastighetsunderhållet har följt planerad 

underhållsplan. Av 2017 års budget utgör 6 

mnkr Ryttershov där större underhåll av tak, 

fasad och ventilation var planerade. 5,5 mnkr 

ombudgeteras till 2018.  

Projektet med framtida stadsbibliotek har 

påbörjats och ett första steg har tagits i att ICA- 

fastigheten har förvärvats under 2017. 

Upphandling av arkitekttävling skall 

godkännas politiskt. Därefter skall projektering 

påbörjas, vilket väntas bli under 2018–2019. 

Projektet att bygga om sim & sporthallen har 

påbörjats. Flera förslag har tagits fram.  

Förvaltningen väntar nu på inriktningsbeslut 

och medel från politiken för att inleda 

projektering av ombyggnaden. 

Projektet att införa ett nytt 

ärendehanteringssystem inom MSB har 

påbörjats under 2017 och slutförs 2018. 

Fakturering av hela projektet görs i samband 

med att leveransen är genomförd och godkänd 

under 2018. 

IT-investeringarna under året uppgår till 

18,3 mnkr. Då Ulricehamn och Tranemo har 

samverkan inom IT-området avser utgifterna 

utrustning för båda kommunerna. 
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Personalekonomisk 

redovisning 

Personaltal 

När vi summerar 2017 ser vi dels ett trendbrott vad 

gäller sjuktalen, dels att volymen med anställda 

fortsätter att öka. Det är fortsatta utmaningar med 

personalomsättning såväl som att förbättra det 

hållbara arbetslivet avseende arbetsmiljö. Under 

2017 har arbetet med heltid som norm börjat mer 

tydligt påverka förvaltningens personalförsörjning 

och mängden timavlönat arbete ökar inte i samma 

omfattning som tidigare. För 2017 minskar den 

totala sjukfrånvaron något och den underliggande 

statistiken visar att det är ett tydligt trendbrott där 

andelen långtidssjukskrivna på heltid minskat under 

2017. I syfte att klara morgondagens 

personalförsörjning kommer hållbart arbetsliv och 

heltid som norm vara inte bara viktiga för att 

fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, utan snarare 

avgörande för att kunna tillgodose behoven som en 

bra kommunal utförare. 

Personaltal 

 Utfall  
2017 

Utfall  
2016 

Förän-
dring 

 Sjukfrånvaro, % 6,2 6,5 -0,3 

Långtidssjukfrånvaro/to
tal sjukfrånvaro, %  

44,5 44,1 +0,4 

Arbetad tid i årsarbeten 1848 1811 +37 

Bemanning 

Förvaltningen har nu verkat i tre år sedan 

sektorsindelningen och de utökade behoven inom 

sektorerna i allmänhet, sektor lärande i synnerhet 

ger att förvaltningen nu närmar sig 2200 

månadsavlönade. Mängden tillsvidareanställda ökar 

igen för 2017 sedan förra årets tillfälliga behov av 

visstidsanställda. 

Totalt antal anställda, månadsavlönade

 

Antal anställda per sektor, månadsavlönade 

 2017 
 

2016 
 

Kommunledningsstab 63 52 

5 

 

Miljö- och samhällsbyggnad 60 56 

Lärande 899 860 

Service 265 266 

Välfärd 875 884 

Andel tillsvidareanställda 

 

Andel tillsvidareanställda per sektor, i % 

 2017 
 

2016 

Kommunledningsstab 89 86 

Miljö- och samhällsbyggnad 92  93 

Lärande 80  81 

Service 92  89 

Välfärd 91  89  

Månadsavlönade i årsarbeten  

 2017 2016 

Kommunledningsstab 45,6 44,3 

Miljö- och samhällsbyggnad 49,8 45,0 

Lärande 705,5 678,9 

Service 221,4 216,8 

Välfärd 672,2 668,1 

Totalt 1 694,5 1 653,1 

Personalkostnader 

Sammanlagt för 2017 ser vi att förvaltningen är 

tillbaka på de kostnadsökningsnivåer som tidigare 

år såsom 2015. Minskningarna beror bland annat på 

de tillfälliga behov som fanns under 2016 som inte 

står att finna under 2017. Det bör som tidigare år 

uppmärksammas att kostnader för arvoderade inte 

ska ses som personalkostnader utan är direkta 

ersättningar för exempelvis familjehem och 

kontaktpersoner inom vissa verksamheter. 

Personalkostnader, mnkr 

 2017 2016 Förän-
dring 

Förän-
dring % 

 Månadsavlönade 632,1 599,4 32,7 5,50 % 

Timavlönade 48,5 48,6 -0,1 -0,4 % 

Arvoderade 11,3 11,9 -0,5 -4,6 % 

Förtroendevalda 5,3 5,0 0,3 5,6 % 

Sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärder 

4,7 4,6 0,1  3,1 % 

Totalt 701,9 669,5 32,4 4,8 % 
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Personalkostnader månads- och timavlönade, 

mnkr 

 2017 2016 Förän-
dring 

Förän-
dring  % 

 Månadslön/ Timlön 633,8 603,7 30,1 5,0 % 

Sjuklön 11,8 11,2 0,6 5,4 % 

Övertid/ Mertid 9,1 7,6 1,5 19,2 % 

OB/ Beredskap/ Jour 25,7 25,5 0,2 0,7 % 

Totalt 680,4 648,0 32,4 5,0 % 
     

Tabellen ovan visar förvaltningens kostnadsslag för 
personalkostnader. Det vi bland annat ser är att 
sjuklönekostnader ligger kvar på liknande nivåer 
som 2016 med en viss ökning. Detta innebär att 
arbetet med det hållbara arbetslivet måste fortsätta i 
syfte att minska direkta och indirekta kostnader 
kring sjukfrånvaron. Vidare fortsätter mängden 
övertid och mertid ånyo öka i organisationen vilket 
behöver ses över för 2018-2019. 

Antal årsarbetare i heltider  

  2017 2016 

Tillsvidareanställda  1785 1711 

Visstidsanställda  272 268 

Totalt  2057 1979 

Antal årsarbeten (summerade sysselsättnings-
grader) fortsätter att öka, dock ej i samma takt som 
föregående år. År 2016 var ökningen jämfört med 
året före 8 % och 2017 ligger ökningen på strax 
under 4 %. Det innebär att ökningstakten är tillbaka 
på samma nivå som 2015. 

Personalomsättning 

 Antal 
anställ
da 1/1 

Ny-
anställ

da 

Avgån
gna 

Anställ
da 

31/12 

Pers-
onal-

omsättn
ing 

 

K-
ledning 

52 26 31 64 36  % 

MSB 55 26 22 62 38  % 

Lärande 834 309 309 872 36  % 

Service 264 60 57 260 22  % 

Välfärd 879 181 211 864 24  % 

Totalt 2081 597 613 2118 29  % 

Tabellen ovan visar den totala 
personalomsättningen för månadsavlönade enligt 
Allmänna bestämmelser (AB). Det innebär att 
tabellen illustrerar förvaltningens sammantagna 
personalrörlighet, det vill säga både intern och 
extern rörlighet inklusive pensionsavgångar. I och 
med fortsatta omorganisationer, utökade behov, 
sjukfrånvaro, fortsätter den sammanlagda 
personalomsättningen nu att närma sig 30%. Dock 
bör det i sammanhanget noteras att det är som 
tidigare år inte bara ersättningsrekryteringar utan 
även utökade behov i flera verksamheter. Ser vi till 
det personalomsättningsmått som används inom GR 
(Göteborgsregionen) ser vi även där en ökning från 
9 procent till 11 procent för 2017. Sammantaget 
bedöms nu personalomsättningen och de 

kringliggande aktiviteterna det för med sig påverka 
förvaltningen i en allt större utsträckning. 

Andel kvinnor och män 

Kommuner är generellt kvinnodominerade 

arbetsplatser och andelen män har inte förändrats 

sedan föregående år. Avseende uppdraget som chef 

kan en viss förändring ses, där andelen kvinnor 

sjunker från 73% till 72,2%. I snitt har varje chef 31 

medarbetare inom förvaltningen. Under året har 

förvaltningen fortsatt med 

chefsutvecklingsprogrammet där kull 4 avslutades i 

september och en ny kull startade i oktober 2017. 

Andelen kvinnor och män av totala antalet 

anställda, i %  

 Kvinnor 
2017 

Män  
2017 

Kommunledningsstaben 79 21 

Miljö- o samhällsbyggnad 57 43 

Lärande 78 22 

Service 72 28 

Välfärd 88 12 

Totalt 81 19 

Timavlönade 

För första gången på flera år är nu även trenden 

med timavlönade bruten. Förvaltningen minskar 

något men är i stort kvar på föregående års 

rekordnivå där vårdbiträden, barnskötare och 

habiliteringsassistent står för de största grupperna. 

Volymökningarna beror bland annat på utökade 

behov såväl som fortsatta utmaningar i bemanning 

och sjukfrånvaro. 

Timavlönade i årsarbeten (exkl. PAN) 

 2017 2016 

Kommunledningsstab 0,1 0,0   

Miljö- och samhällsbyggnad 1,6 0,7 

Lärande 32,2 31,7 

Service 13,7 12,3 

Välfärd 96,9 100,6 

Totalt 144,5 145,3 

Andel årsarbeten, utförda av timavlönad (exkl. 

PAN), i % 

I och med beslutet om heltid som norm ska andelen 

timavlönat arbete ner till 5 procent i hela 

förvaltningen där vi kan nu se en viss minskning 

sedan föregående år. 

 2017 2016 

Kommunledningsstab 0,2 0 

Miljö- och samhällsbyggnad 3,1 1,5 

Lärande 4,4 4,5 

Service 5,8 5,4 

Välfärd 12,6 13,1 

Totalt 7,9 8,3 
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Sysselsättningsgrad 

Sedan 2016 har förvaltningen heltid som norm 

vilket strategiskt kommer att påverka 

sysselsättningsgraden positivt för att möta 

personalbehoven framöver. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, i % 

  Kvinnor 
2017 

Män 
2017 

Kommunledningsstab  100 97 

Miljö- o samhällsbyggnad  98 100 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 94 94 

Service  93 99 

Välfärd  92 94 

Totalt  94 95 

Heltid och deltid 

När vi summerar 2017 har numera 79 procent av 

våra anställda heltid jämfört med 71 procent för 

2016. Detta är en direkt effekt av arbetet med heltid 

som norm. 

Heltid och deltid  

 

Anställningsform 

De allra flesta i förvaltningen är tillsvidareanställda 

och då behoven av visstidsanställda minskat under 

året har ånyo anställningsformen tillsvidare-

anställda ökat något som syns i tabellen nedan.  

Anställningsform, i % 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Tillsvidar
e 

87 86 87 89 89 

Visstid 13 14 13 11 11 

 

 

 

 

     

Som en effekt av heltid som norm syns bland annat 

en ökning av andelen kvinnor som får heltider. 

Tillsvidareanställningar fördelat på kön, i %  

 Kvinnor 
2017 

Män 
2017 

Kvinnor 
2016 

Män 
2016 

Heltid 78 93 71 90 

Deltid 22 7 29 10 

Visstidsanställningar fördelat på kön, i % 

 Kvinnor 
2017 

Män 
2017 

Kvinnor 
2016 

Män 
2016 

Heltid 74 65 50 70 

Deltid 26 35 50 30 

Pensionsavgångar 

Under 2017 ser vi att skillnader mellan könen ökar 

något där män nu går i pension senare än 65 år, 

medan kvinnorna går strax innan 65 år i snitt. En 

senare pensionsålder är av strategisk betydelse för 

förvaltningen. Hade exempelvis pensionsåldern 

varit 67 år hade behovet av personal minskat fram 

till 2028 med nästan 100 anställda. Fram till 2028 

kommer förvaltningen att utifrån dagens antagande 

behöva ca 602 medarbetare med ett snitt om 55 per 

år. Ser vi åldersfördelningen är det smärre 

justeringar sedan förra året där vi har en något 

högre snittålder än riket (fördelningen i kommuner 

är 45,2 år för kvinnor och 44,5 år för män enligt 

SKL, nov 2016). 

Medelålder 

 2017 2016 2015 
  

2014 

Kvinnor 46,4 46,5 46,9 47,3 

Män 45,1 45,7 46,0 46,7 

Totalt 46,1 46,4 46,8 47,2 

Sjukfrånvaro 

Trenden är nu bruten där sjukfrånvaron minskar 

något ner till 6,2 procent. Under året har aktiviteter 

fortsatt på både individ, grupp och 

organisationsnivå där bland annat förebyggande 

utbildningar kring arbetsmiljö, alkohol och droger 

och svåra samtal genomförts. Vidare har samverkan 

och utbyte skett med försäkringskassan i syfte att 

stärka och snabba på rehabilitering av medarbetare. 

Det är fortsatta könsskillnader i sjukfrånvaron som 

syns i tabellen nedan. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro, i % 

  
 
Kv 

 
 
Män 

2017 
 
Tot 

 
 
Kv 

 
 
Män 

2016 
 
Tot 

 
 
Kv 

 
 
Män  

2015 
 
Tot 

-29 år 3,7 2,6 3,4 3,8 2,0 3,4 3,6 2,0 3,3 

30-49 år 6,7 

, 

2,9 6,0 7,0 4,4 6,5 6,3 4,8 6,1 

50 år- 8,0 4,5 7,3 8,1 5,4 7,6 7,3 4,2 6,7 

Totalt 6,8 3,5 6,2 7,0 4,4 6,5 6,4 4,1 6,0 

Långtidssjukfrånvaro 

I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron 

redovisas andelsmåttet av den sjukfrånvaro som är 

mer än 59 dagar. Tabellen nedan visar att ca 44% av 

sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro.  

20%

40%

60%

80%

2017 2016 2015 2014 2013

Heltid Deltid
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Andel av den sjukskrivna tiden som är 
långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i % 

 2017 2016 2015 2014 

Kvinnor 45,4 45,3 46,6 45,8 

Män 36,9 35,7 37,9 27,3 

Total andel 44,5 44,1 45,5 43,6 

     

Sedan 2017 har man politiskt beslutat följa upp 

antal medarbetare i snitt per månad för att få mer 

konkreta tal som kan följas upp mer tydligt. Dessa 

redovisas för första gången nedan. För första gången 

på flera år minskar nu antalet istället för att öka och 

det finns nu en tydlig trend att de helt 

långtidssjukskrivna minskar under 2017. 

Utmaningar kvarstår dock kring 

långtidssjukfrånvaron generellt för förvaltningen 

och personalfunktionen prövar nu rehabkoordinator 

via företagshälsovård som ett särskilt chefsstöd i 

syfte att minska sjuktalen och sätta in rätt insatser 

för att medarbetare snabbare ska komma tillbaka till 

sitt arbete. 

Långtidssjukfrånvaro antal 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per månad  

  2017 2016 

Kommunledningsstab  1,6 1,8 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 3,5 4,0 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 32,9 34,6 

Service  13,7 9,8 

Välfärd  50,8 55,0 

Totalt  102,5 105,2 

 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad, uppdelat på hel- och deltidssjukskrivna 

  2017 
hel 

2017 
del 

 

2016 
hel 

2016 
del 

Kommunledningsstab  1,1 0,7 1,2 0,8 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 1,6 2,6 1,2 3,1 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 17,6 17,1 18,4 17,3 

Service  4,6 9,5 5,6 4,7 

Välfärd  25,4 28,5 31,1 25,5 

Totalt  50,3 58,4 57,5 51,4 

Fyllnads- samt övertid 

Extratid i förvaltningen är i huvudsak fyllnads- och 

övertid. För 2017 fortsätter ökningen igen och 

motsvarar ca 15,4 årsarbeten. Ökningen beror bland 

annat på ökade behov, avsaknad av vikarier såväl 

som bemannings- och schemautmaningar.

Fyllnads- samt övertid, årsarbetare 

  2017 2016 

Kommunledningsstab  0,1 0,0 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

 0,1 0,1 

Lärande  8,6 8,4 

Service  0,9 1,2 

Välfärd  5,7 4,9 

Totalt  15,4 14,6 

Hållbart medarbetarengagemang (HME), 

2016 

HME står för Hållbart MedarbetarEngagemang och 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta 
tillvara på och skapa engagemang. HME är således 
ett utvecklingsnyckeltal för personal och ett 
engagemangsindex för kommunen totalt enligt 
resultat från medarbetarenkäten. HME-index består 
av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex 
för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning.  

Förvaltningen har i uppdrag att redovisa HME tal i 
den personalekonomiska redovisningen. Vartannat 
år gör förvaltningen en större 
medarbetarundersökning med HME-frågor. Senaste 
medarbetarundersökningen gjordes 2016 och 
redovisades i årsredovisningen för 2016. För 2017 
gjordes ingen medarbetarundersökning och nästa 
undersökning är planerad för hösten 2018 och 
redovisas i årsredovisning 2018. 
 

Index Kvinnor Män Totalt 
 

Motivation 78 77 77 

Ledarskap 75 76 75 

Styrning 79 75 78 

Totalt 77 76 77 
 

Mätningen i ovanstående tabell gjordes oktober 

2016 genom en medarbetarenkät där det finns nio 

frågeställningar, i form av påståenden, som mäter 

förutsättningarna för medarbetarengagemang. 

Syftet med HME-modellen är dels att kommuner 

ska kunna jämföra arbetsgivarpolitiska resultat med 

varandra för att skapa ett lärande och en utveckling, 

men också att möjliggöra analyser av kopplingen 

mellan medarbetarengagemang och 

verksamhetsresultat. 
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Verksamhetsb

erättelser 
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Kommunledningsstab 
 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 5,7 8,1 4,7 

Kostnader  82,6 105,5 68,7 

Nettokostnader 76,9 97,4 63,9 

Budget 89,8 105,5 80,2 

Resultat 12,9 8,1 16,3 
 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 45,2 43,9 1,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,3 % 4,8 % -0,5 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 1,6 1,8  -0,2  

    

Volymtal  
2017 

 
2016 

 
2015 

Andel e-faktura av 
leverantörsfakturor 

67,4% 63,2% 62,4% 

Antal löneutbetalningar 31 128 33 501 31 086 

Antal supportsamtal lön 6 325 6 072 4 662 

Antal besvarade motioner 25 38 43 

Antal besökare webbplats 196 353 168 202 * 

Antal följare Facebook 3 531 3 116 2 500 
*Uppgift ej tillgänglig    

 

Väsentliga händelser 

Ett uppdaterat e-handelssystem, 

”Marknadsplatsen”, har tagits i bruk och har 

implementerats för samtliga e-handelsavtal under 

hösten 2017. 

Under första halvåret 2017 var det fortsatta tekniska 

problem med ärende- och 

dokumenthanteringssystemet. Driftsäkerheten har 

förbättrats under senare delen av året. 

Under 2017 har kommunen anställt sin första 

arkivarie, en tjänst som delas med Tranemo 

kommun. Projektering av nytt centralarkiv har 

genomförts under hösten 2017 och arbetet kommer 

att fortsätta under 2018. 

Förvaltningens arbete med omvärldsanalys och 

befolkningsprognos har utvecklats under året och 

har tydligare integrerats med verksamhetsplanering 

och lokalförsörjningsplanering. 

 

 

Avsaknad av IT-strateg under större delen av 2017 

har märkts i förmågan inom IT-utvecklingsområdet. 

Nu finns IT-strateg på plats på deltid. 

Ny konsultrapport kring 

Sverigeförhandlingen/höghastighetsbanans 

utbyggnad genererade nytt informationsmaterial 

som bland annat spreds under Almedalsveckan. 

Omorganisationer i verksamheterna under andra 

halvan av 2017 krävde en del resurser från 

funktionerna i kommunledningsstaben. 

 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott 2017 om 

totalt 12,9 mnkr. Av detta utgör 

13,2 mnkr kommunchefens övergripande 

verksamhet. Viktiga orsaker till överskottet är att 

avsatta resurser från kommunstyrelsens medel för 

oförutsett (2,5 mnkr) och ram i balans (3,3 mnkr) 

inte har utnyttjats. 

Kanslifunktionen har ett underskott på ca 

0,8 mnkr. Viktiga orsaker är underskott på 

0,3 mnkr inom Överförmyndarverksamheten till 

följd av fler uppdragstagare. Ett förnyat avtal med 

Borås Stad om budgetrådgivning, skuldsanering mm 

innebar en kostnadsökning utöver budget med ca 

0,2 mnkr. En ny enhetschef för strategi- och 

utvecklingsenheten tillträdde i augusti 2017, vilket 

har medfört en tillkommande kostnad om ca 0,3 

mnkr. 

Kommunikationsfunktionens budgetutfall innebär 

överskott mot budget med 0,1 mnkr. 

Personalfunktionen har överskott mot budget med 

0,2 mnkr. Det ekonomiska utfallet för 

ekonomifunktionen är i nivå med budget. 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

Resultat (mnkr)  
2017 

Budget 
2017 

 
2016 

Samhällsutveckling 46,6 48,3 42,4 

Samverkansnämnd  0,2 0,2 0,2 

Miljö- och bygg 7,3 8,4 6,1 

Totalt sektor MSB 54,1 56,9 48,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 21,3 21,1 16,8 

Kostnader  75,4 69,9 64,6 

Nettokostnader 54,1 48,8 47,8 

Budget 56,9 52,8 48,7 

Resultat 2,8 4,0 0,9 
 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 51,4 45,7 5,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 5,8 % 6,5 % -0,7 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 3,5 
 

3,9  0,4  

med långtidssjukfrånvaro    

    

Volymtal  
2017 

 
2016 

 
2015 

Antal planuppdrag 54 50 34 

Inkomna bygglovsansökningar 366 409 376 

Antal fattade bygglovsbeslut  375 336 332 

Antal inkomna och upprättade  714 845 760 

ärenden (miljöskydd)    

Antal inkomna och upprättade 341 358 551 

ärenden (livsmedel)    

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har under 2017 arbetat 

aktivt med att säkerställa en rättssäker och effektiv 

myndighetsutövning med kundens fokus. Särskilt 

har arbetet med de åtgärder som finns i 

verksamhetsplanerna prioriterats med 

målsättningen att förtydliga processflöden, rutiner 

och öka kundfokuset. Sektorn har särskilt prioriterat 

vår tillgänglighet för att öka servicen mot våra 

kunder. Sektorn har till exempel startat öppet hus  

 

 

och genomfört företagsträffar för att vara mer 

tillgängliga. 

Sektorn har i stort följt verksamhetsplanerna. De 

avvikelser som finns beror i huvudsak på ökad 

ärendemängd, resursbehov och vakanser. Sektorn 

har fått extra resurser inför 2017 vilket har ökat 

förutsättningarna att möta den ökade efterfrågan 

och ärendemängden. Det har tyvärr varit svårt att 

rekrytera utbildad och erfaren personal vilket har 

påverkat sektorns förmåga att utföra sina uppdrag. 

Sektorn har därför sett över kravprofilerna vid 

rekrytering för att hitta långsiktiga 

rekryteringslösningar som är tillräckligt bra utifrån 

verksamheten och våra kunders behov, vilket också 

gett ett positivt utfall under slutet av 2017. 

På byggenheten har tillgängliga resurser påverkat 

handläggningstider och tillsynen, under slutet av 

året kan vi dock konstatera att personalresurserna 

har ökat vilket avsevärt har förbättrat enhetens 

förmåga att hantera sitt uppdrag. Tillsynen 

avseende olovligt byggande och ovårdade tomter har 

fått prioriteras ner för att istället fokusera på 

inkomna ansökningar. Arbetet med 

verksamhetsplanens åtgärder har påverkats, men 

delar är genomförda och ett fortsatt arbete kommer 

ske under 2018 för att öka måluppfyllelsen. 

Tillsynen inom miljöskyddet och hälsoskyddet 

utfördes enligt tillsynsplanen. Inom hälsoskyddet 

har fokus legat på giftfri förskola samt att tillse att 

våra skolor har en god ventilation både för att 

säkerställa barnens hälsa och för en god arbetsmiljö 

för dem som arbetar där. Livsmedelstillsynen 

hamnade något efter sin kontrollplan. Främst beror 

eftersläpningen på en tillsynsskuld från 2016, men 

även att mycket tid lagts på processkartläggning, 

diariestruktur och planering. Alkoholtillsynen har 

utförts under året utförts enligt tillsynsplanen och 

inspektioner har skett tillsammans med Polisen och 

Skatteverket. Under 2017 har miljöenheten haft 

fokusområdet vatten inom sitt verksamhetsområde. 

Det innebär att de åtgärder som kan komma att 

påverka miljökvalitetsnormerna för vatten 

särskilt har beaktats vid all tillsyn och prövning. 

Sektorn har nu genomlevt första året utifrån den 

delning som genomfördes vid föregående årsskifte 

då samhällsutvecklingsenheten blev två enheter. 

Delningen har varit positiv för både arbetsmiljö och 

produktion då fler resurser kommit in och kunnat 

fokusera och förbättra verksamheten. 
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Ulricehamn är i en positiv utvecklings- och 

expansionsfas, där tillväxten på bland annat 

bostadsbebyggelse och nyetablering av företag är i 

fokus. Förfrågningar kring planbesked har jämfört 

med tidigare åren slagit rekord då 14 st planbesked 

har beviljats. Begäran har beviljats för stora 

bostadsprojekt såsom Tegelbruket, Skansen 1 och 

Fotåsen, men även för etablering av nytt reningsverk 

i Vist. Under året har även 6 detaljplaner antagits. 

Större planeringsuppdrag, däribland 

planprogrammen för Bronäs och Brunnsbo, pågår 

och kommer bli tongivande för utvecklingen i 

stadens centrala delar. Planprogrammet för Bronäs 

har varit ute på samråd och planprogrammet för 

Brunnsbo läggs upp för samråd i början av 2018. 

Uppdraget att ta fram ett planprogram för före detta 

järnvägsområdet har tillkommit. 

Ett mycket stort intresse finns fortsatt för 

villatomter i centralorten vilket är jätteroligt att 

konstatera. Detta har gjort att de kommunala tomter 

som erbjudits sålts slut och byggnationen inom 

dessa områden pågår för fullt. Ett par tomter som 

återtagits då byggnadsskyldigheten inte uppnåtts 

har nu återigen sålts via budgivning och resultatet 

har varit flerdubbelt över utgångspris. Glädjande är 

att inte bara centralorten är attraktiv utan även 

kranssorterna. Under sommaren har tomter sålts i 

Hökerum, Marbäck och Timmele. Förvaltningen 

arbetar nu intensivt och prioriterat med att 

planlägga mark för ytterligare tomtetableringar. 

Även kommunens industrimark är attraktiv och ett 

flertal stora etableringar genomförs nu. Prioriterat 

är fortsatt arbete med markförvärv för att kunna 

svara mot marknadens behov. Med stöd av 

markförvärvspolicyn pågår ett intensivt arbete för 

att utöka kommunens markreserv gällande mark för 

ny bostadsbebyggelse, men också mark för industri 

och sällanköpshandel. 

Arbetet med bytet av bron över Ätran på Boråsvägen 

är färdigt och följde uppsatt tidsplan. Även 

underhållsarbetet av broarna utmed banvallen är 

klart. Övriga investeringsprojekt löper på enligt 

tidsplan och många av dem pågår under mer än ett 

år. 

Avtal har skrivits med Västtrafik för att verkställa 

beslutet att erbjuda invånare över 75 år gratis 

kollektivtrafik.  Möjligheten infördes från 1 juli i år. 

En utvärdering är genomförd av samverkan inom 

miljö och bygg av en extern konsult. Kommunen kan 

se stora framsteg kopplat till den samverkan som 

genomfördes i september 2013 med Tranemo 

kommun. Kommunen har nu en mindre sårbar 

organisation med större förutsättningar att arbeta 

professionellt och effektivt. Utvärderingen ger 

rekommendationer på utvecklingsområden. Vissa 

delar är redan omhändertagna genom årets 

verksamhetsplaner medan andra delar kommer 

sektorn arbeta vidare med i sin fortsatta planering 

av verksamheten. 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott 

i förhållande till budget. Kommunen 

har högre intäkter än budgeterat, trots att budgeten 

för intäkter höjts med ca 2,1 mnkr inför 2017. 

Främst gäller det intäkter från 

bygglov, tillsynsavgifter, planavgifter 

och karttjänster. 

Överskottet beror även på ett överskott på 

personalkostnader främst kopplat till Byggenheten 

och Exploateringsenheten, eftersom det varit svårt 

att rekrytera in medarbetare till utannonserade 

tjänster. Övriga enheter visar underskott på 

personalsidan främst på grund av de 

överanställningar som gjorts i förhållande till budget 

eller sjuklöner. 

Sektorn har haft ökade kostnader för återställande 

av deponin på Övreskogs återvinningscentral. 

Kostnaden ska dock ses tillsammans med minskad 

förändring av avsättning för deponin. Sektorn kan 

även se ökade utgifter från UEAB avseende 

väghållningen såsom underhållssopning, 

vinterväghållning m.m. 

Sektorn har även haft högre kostnader för 

konsulttjänster, lantmäteritjänster och 

fastighetsförmedlingstjänster än budgeterat, vilket 

ska ses mot kommunens ökade tillväxt och politiska 

målsättningar. Vissa kostnader faktureras även 

senare till kund. 
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Sektor lärande 
 

Resultat (mnkr)  
2017 

Budget 
2017 

 
2016 

Sektorsstöd lärande 44,9 48,2 * 

Förskola 118,4 115,0 * 

Barn- och elevhälsa 42,7 44,1 * 

Grundskola 234,7 232,1 * 

Tingsholm 124,8 126,3 * 

Totalt sektor lärande 565,5 565,7 545,7 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 87,5 78,6 53,4 

Kostnader  653,0 624,2 560,3 

Nettokostnader 565,5 545,7 506,9 

Budget 565,7 546,1 506,2 

Resultat 0,2 0.4 -0,7 
 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 737,7 710,6 27,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie 5,4 % 5,3 % 0,1 % 

arbetstid    

Antal medarbetare genomsnitt 32,9 
 

33,7  -1,2  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Volymtal  
2017 

 
2016 

 
2015 

Inskrivna barn i förskolan 928 900 836 

Inskrivna barn i fritidshem 956 893 906 

Inskrivna barn i grundskolan 2 732 2 683 2 561 

Inskrivna barn i gymnasiet 569 566 521 

 

Väsentliga händelser 

Januari 2017 anställdes ny barn- och 

utbildningschef. Under våren 2017 arbetades det 

fram en ny organisation som trädde i kraft hösten 

2017. En ny enhet för skolutveckling och stöd med 

en egen enhetschef skapades. Nya rekryteringar 

gjordes ihop med omorganisationen. 

Utvecklingsledare, enhetschef, verksamhetschef, 

rektorer och biträdande rektorer anställdes under 

2017. En utvecklingsledare har utbildat sig till 

LEAN- handledare. 

 

Verksamheten arbetade utifrån tidigare 

handlingsplaner som funnits gällande högre 

måluppfyllelse. Lovskola genomfördes och ett 

årshjul är numera framtaget som även inkluderar 

elever från årskurs 6. Förstelärarnas uppdrag 

förtydligades. 

Systematiska arbetsmiljöarbetet har prioriterats. 

Man har utökat med rektorer, biträdande rektorer 

samt förskolechef. Inom elevhälsan har externa 

inköp av utredningar gjort då man inte haft tillgång 

till egna psykologer. En ökning av 

grundbemanningen har gjort med 15 äskande 

tjänster Även systematiskt kvalitetsarbete har 

prioriterats. Sektorn har arbetat med 

förbättringspunkter utifrån 

skolinspektionsrapporterna.  

En avsiktsförklaring med NAVET Science center i 

Borås gjordes för ökad måluppfyllelse och en 

likvärdig skola för alla (ELSA). Att utveckla 

skolarbetet är ett långsiktigt arbete. 

Tillgången till lokaler har varit en utmaning inom 

förskolan. En modul med två nya avdelningar 

öppnades i oktober 2017.  

Gymnasiet har påbörjat sin marknadsföring bland 

eleverna i årskurs 8. Verksamheten har fått fler 

sökande till Naturvetenskapsprogrammet, Handels- 

och administrationsprogrammet och Vård- och 

omsorgsprogrammet. 

Ekonomisk analys 

På sektorstödet ligger en buffert om 1,5 mnkr och 

den är orörd. Sektorn har tilldelats 9,2 mnkr av 

schablonersättning för nyanlända. Det är främst för 

att täcka kostnader för svenska som andraspråk, 

modersmål och studiehandledning. Interkommunal 

ersättning för sektorn visar ett underskott 

om ca 3,4 mnkr. Fler barn är inskrivna i förskolan 

vilket förklarar underskottet inom verksamheten. 

Skolskjutsar visar för perioden ett underskott och 

hör till grundskolan. Ett nytt skolskjutsavtal började 

gälla från höstterminen. IT-stödet för sektorn visar 

ett underskott om 1,4 mnkr. Det hör ihop med 

förtätningen på årskurs 1-6. 
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Förskola 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 22,5 * * 

Kostnader  140,9 * * 

Nettokostnader 118,4 * * 

Budget 115,0 * * 

Resultat -3,4 * * 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 186,7 *  

Sjukfrånvaro av ordinarie  6,2 % *  

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 9,4 
 

*    

med långtidssjukfrånvaro    

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

Väsentliga händelser 

En utvecklingsplan för ökad kvalitet i förskolan är i 

bruk och gäller 2016-2018, God utbildning i Trygg 

miljö. De utvecklingsområden som lyfts fram är 

förskolechefens pedagogiska ledarskap, en likvärdig 

förskola, attraktiv arbetsgivare och rekrytering samt 

informations- och 

kommunikationsteknik. Förskolan har stor 

påverkan på barns utveckling och lärande, en 

förskola med hög kvalité har effekt på barns lärande 

och välmående långt upp i skolåldern. Syftet med 

utvecklingsplanen är att synliggöra förskolans 

utvecklingsbehov och vara en del i det strategiska 

arbetet för att utveckla förskolans kvalité. 

Läslyftet i förskolan påbörjades hösten 2017 och har 

fått stort genomslag. Organisationen och 

genomförandet har fått bra respons från våra 

handledare, pedagoger och högskolan i Borås. 

Merparten av den pedagogiska utvecklingstiden går 

till Läslyftet, vilket sker under kvällstid då det är en 

tid där all personal kan delta. 

En stor insats har genomförts för att utveckla de 

entreprenöriella kompetenserna i förskolan. 

Satsningen har skett med medel från Skolverket. 

 

 

Ett politiskt beslut fattades om tilläggsanslag, vilket 

resulterade i att förskolan Sagan kunde öppnas 

oktober 2017.  

Medel i den statliga satsningen om mindre 

barngrupper i förskolan har sökts för de flesta av 

våra förskolor. För våren innebar detta 0,4 mnkr 

och för hösten 0,2 mnkr (Lingontuvan). 

 

Ekonomisk analys 

Totalt visar den kommunala förskolan ett 

underskott om -2,9 mnkr. Intraprenaden visar ett 

överskott på 0,4 mnkr. Förskolan (intraprenaden 

inräknad) har fått ett tillskott om 1 mnkr över 

helåret riktade till barn med fysiska 

funktionsnedsättningar.  

Interkommunala ersättningar för förskolan visar 

ett underskott på -0,6 mnkr. Kommunens fristående 

förskolor visar ett resultat om totalt 0,4 mnkr.  

Andelen barn som är i förskolan har ökat från 84 % 

till 88 %. Antalet barn i behov av särskilt stöd har 

ökat och verksamheten har utökat med 

barnassistenter. Under året placerades en modul vid 

förskolan Totus, Sagan. Tidigare år utökades 

verksamheten med tre nya avdelningar. Tillräckliga 

åtgärder har inte vidtagits under 2016 och 2017 i 

verksamhetens anpassning. Totalt visar förskolan 

ett underskott på -3,4 mnkr. 
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Barn- och elevhälsa 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 8,2 6,2 1,9 

Kostnader  50,9 47,1 38,3 

Nettokostnader 42,7 40,9 36,5 

Budget 44,2 41,8 38,0 

Resultat 1,5 0,9 1,5 
 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän-
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 82,0 79,5 2,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie 6,9% 5,9% 1 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 4,3 
 

3,0  1,3  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Barn- och elevhälsan är ett verksamhetsområde som 

haft i uppdrag att arbeta med att stödja barn och 

elever i behov av stöd på olika sätt med olika 

specialistkompetenser. Detta verksamhetsområde 

upplöstes under september 2017. 

Samverkan med skolornas elevhälsoteam, EHT, och 

Centrala elevhälsan (CEH) sker minst fyra gånger 

per år, där fokus är hur CEH kan bidra med 

förebyggande och hälsofrämjande insatser för att 

öka måluppfyllelsen i skolan och förskolan. Under 

året genomfördes tre utbildningstillfällen kring hur 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan 

ske i EHT-lagen utifrån Patannens bok "Att utveckla 

elevhälsan". Samtliga EHT från förskolan till 

gymnasiet deltog. Det är en hård press på 

skolpsykologerna vilket innebär att det tar lång tid 

innan en psykologutredning kan göras. Externa 

psykologinsatser har köpts in. 

Skolinspektionen har granskat grundsärskolan och 

funnit ett stort antal brister som under året har 

rättats till. Kritiken har varit riktad mot 

kunskapsuppdraget, kvalitetsarbetet, styrning och 

ledning, trygghet och studiero. Specialpedagog från 

CEH och Specialpedagogiska skolmyndigheten är 

inblandade i de förbättringsarbeten som sker. Nya 

lokaler har ordnats inför hösten 2017 eftersom 

elevantalet har ökat.  

 

 

Under året har modersmålsundervisning 

förekommit i 17 språk. Det är 580 elever som tar del 

av undervisningen. Under året har 98 barn fått 

modersmålsstöd. Det är 317 elever som fått 

studiehandledning. Det saknas fortfarande lärare. 

Ansvarig MLA sköterska arbetar med att säkra upp 

rutiner och kvalitetssäkra de dokument som 

används utifrån gällande regelverk. Gruppen arbetar 

kontinuerligt med den metodbok som finns för 

verksamheten. Kuratorerna arbetar med att stärka 

upp det förebyggande och hälsofrämjande 

uppdraget på olika nivåer. Förutsättningar för dessa 

grupper att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

är inte tillräckliga då kuratorerna har 520 elever per 

heltid och skolsköterskorna 530 elever. Under året 

har det arbetats utifrån en verksamhetsplan som 

blivit respektive grupps kvalitetsredovisning. 

På Välkomsten finns en speciallärare som genomför 

de tre obligatoriska kartläggningarna innan eleverna 

placeras i respektive skola eller i 

förberedelseklassen. Antal elever som kommer till 

Välkomsten har minskat kraftigt. Det innebär att 

personalen arbetar med nyanlända ute i skolorna. 

Besöksfrekvensen på Familjecentralen är hög. Det är 

ca 100 besök per vecka. 

Ekonomisk analys 

Två miljoner kronor finns avsatt för tilläggsbelopp 

för barn/elever med omfattande stödbehov, -0,3 

mnkr. Medel för särskilda undervisningsgrupper 

inom årskurs 1-9 ligger +0,2 mnkr. Ett visst 

överskott på de extra tjänster som finns för barn och 

elever i behov av särskilt stöd pga. sjukdom, 

föräldraledigheter, ej tillsatta tjänster och vikarier. 

Grundskolans resursteam går med ett visst 

överskott, 0,4 mnkr. Kuratorer/skolsköterskor ger 

ett överskott på 0,8mnkr. Grundsärskolan visar -0,3 

mnkr. Efter tillskott av medel ifrån 

Migrationsverket om 4,4 mnkr går 

modersmålet enligt budget. 
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Grundskola 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 35,3 * * 

Kostnader  270,0 * * 

Nettokostnader 234,7 * * 

Budget 232,1 * * 

Resultat 2,6 * * 
 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 331,4 *  

Sjukfrånvaro av ordinarie 
etstid 

5,6% *  

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 15,6 
 

*    

med långtidssjukfrånvaro    

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

 

Väsentliga händelser 

Måluppfyllelsen är fortsatt god i åk 1-6. Det finns 

några enheter som visar ett lägre resultat och där 

görs analyser med ansvarig rektor. För åk 7-9 ser vi 

en fortsatt negativ trend. De 

kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har 

inte gett förväntat resultat. 

För att säkra övergången till åk 7 så kommer åk 7-9 

att använda sig av Lärplattformen Infomentor. En 

implementeringsplan är framtagen. 

Det finns en stor oro över framtida rekryteringar till 

grundskolan. Verksamheten måste aktivt och 

systematiskt arbeta med arbetsmiljön. Nyanställda 

pedagoger och obehöriga lärare har fått stöd av 

mentorer/handledare. Under våren har grundskolan 

medverkat vid professionsdagarna i Borås och 

Jönköping. 

För att ge nyanlända en god utbildning med 

möjligheter att lyckas i skolan har medel tillförts 

undervisningen i svenska som andraspråk, 

studiehandledning och modersmål. Dessa medel har 

inte varit tillräckliga. Det är viktigt att elevernas  

 

behov identifieras så att rätt stöd kan sättas in. 

Andelen nyanlända, per skolverkets definition, följs 

upp en gång/termin. 

Under läsåret 2016/2017 deltog Bogesundsskolan 

och Ulrikaskolan i Läslyftet. Under läsåret 

2017/2018 deltar samtliga grundskolor. 

Bogesundsskolan och Ulrikaskolan fortsätter på 

halvfart. 

På båda skolorna årskurs 7-9  har ett stort antal 

kränkningar rapporterats under ht 2017. Revidering 

av rutiner och likabehandlingsplan för arbete mot 

kränkningar har skett tillsammans med personal, 

elever och vårdnadshavare.  

Utifrån den kritik från Skolinspektionen som 

riktades mot fritidshemmet och det systematiska 

kvalitetsarbete och uppföljning på 

huvudmannanivå har åtgärder vidtagits. 

Under läsåret har lovskola genomförts vid fyra 

tillfällen. Syftet är att elever ska få mer tid att arbeta 

med sin måluppfyllelse och en möjlighet till stöd 

samt tillfälle att avsluta arbetsuppgifter. 

Behörigheten till nationellt program ökade efter 

sommarskolans genomförande. 

Ekonomisk analys 

Grundskolans enheter på fskl – åk 6 visar ett 

överskott om 0,7 mnkr. Grundskolan enheter i åk 7-

9 visar ett överskott om 0,7 mnkr. 

Medel från Migrationsverket ingår med 4,2 mnkr. 

Dessa medel går främst till personalkostnader men 

också till läromedel. 

Intäkter för lågstadiesatsning och 

fritidshemssatsning ingår med 4,6 mnkr.  

Övergripande inom grundskolan visar ett 

underskott om -4,0 mnkr. Anledningarna är främst -

1,9 mnkr för ersättningar till andra kommuner och 

friskolor och -1,3 mnkr på grund av förtätning av 

elevdatorer inom årskurs 1-6 och ökade 

skolskjutskostnader -1,9 mnkr. Högre intäkter 

täcker upp de ökade kostnaderna. 0,9mnkr 

på verksamhetsavgifter och 0,8 mnkr för 

utbetalningar för asylsökande elever för 2015 som 

kommit in under 2017. 
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Tingsholm 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 18,0 * * 

Kostnader  142,8 * * 

Nettokostnader 124,8 * * 

Budget 126,3 * * 

Resultat 1,5 * * 
 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 128,2 126,4 1,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie 3,0 % 4,6 % -1,6 % 

arbetstid    

Antal medarbetare i 
genomsnitt 

3,8 
 

6,8  -3,0  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Verksamheterna inom Tingsholm erfar vissa 

rekryteringsproblem. Det är generellt sett få 

sökande till alla tjänster. Inom nationella 

programmen sade fyra lärare upp sig under 

vårterminen 2017. Musikskolans framtida 

lokalisering utreds fortfarande. Ledningsgruppen 

för skolområde Tingsholm menar att en flytt av 

musikskolans verksamhet till Tingsholm kan 

komma att innebära begränsningar i 

gymnasieskolans möjligheter att expandera. 

Rekryteringarna inom vuxenutbildningen är för 

tillfället lösta. Det är generellt svårt att rekrytera 

personal med specialistkompetens. 

Kulturskoleutredningen kommer sannolikt att 

föreslå att kulturskoleverksamhet blir obligatoriska 

för kommunerna. Tingsholms bildlärare kommer 

eventuellt ha ett utrymme i sin tjänst att kunna 

driva bildundervisning på kvällstid för elever i 

grundskolan, vilket verksamheten vill påbörja som 

en försöksverksamhet under nästa läsår under 

förutsättning att lärarens tid inte bättre nyttjas på 

någon av kommunens grundskolor. Verksamheten 

ser att detta också skulle kunna fungera som en 

lämplig integrationsinsats. 

 

 

Gymnasiet har i år påbörjat sin marknadsföring 

gentemot eleverna redan i årskurs 8. Eftersom dessa 

elever också kommer att kunna söka till Estetiska 

programmet och Bygg- och anläggningsprogrammet 

har information om dessa båda program tagits med i 

detta sammanhang; med tonvikt på Estetiska 

programmet ska tilläggas eftersom skolan i 

skrivande stund inte har förvärvat någon kompetens 

på bygg- och anläggningssidan. Detta sker i april 

2018. 

Söksiffrorna inför läsåret 2017/2018 såg mycket 

goda ut. En märkbar ökning hade skett mellan den 1 

februari 2016 och den 1 februari 2017. När 

omvalsperioden 2017 avslutades hade antalet 

sökande ökat ytterligare: från 123 till 152. Antalet 

sökande från annan kommun hade dubblerats från 6 

till 12. 55 procent. Även Handels- och 

administrationsprogrammet och Vård- och 

omsorgsprogrammet hade nu fler sökande än 

tidigare år.  

Det har under kalenderåret 2017 skett en 

omfattande omorganisation och Skolområde 

Tingsholm har skapats. Detta har inneburit att fler 

enheter tillförts. I praktiken har det skett en 

renodling av enheter i stort men även i smått. För 

befintlig administrativ personal har det dock 

inneburit en tillströmning om cirka 60 personal. 

Detta kan komma att behöva ses över så att inte 

denna administrativa personal-kategori blir 

överbelastad.  

Vidare har under kalenderåret ny verksamhetschef 

anställts. Ett flertal lärare har anställts. Dessutom 

har två rektorer och två biträdande rektorer 

anställts. Enbart utökning har skett med 50 % 

biträdande rektor riktad till modersmålsenheten 

Ekonomisk analys 

Tingsholm uppvisar för budgetåret ett 

överskott om 1,5 mnkr. Överskotten ligger inom 

vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och 

musikskolan. 
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Sektor välfärd 
 

Resultat (mnkr)  
2017 

Budget 
2017 

 
2016 

Sektorsstöd välfärd 13,1 14,1 10,0 

Individ- och familjeomsorg  48,3 53,1 32,0 

Funktionsnedsättning 25,0 22,5 15,8 

Äldreomsorg 71,0 69,3 64,5 

Beställning och kvalitet 323,9 333,0 321,6 

Totalt sektor välfärd 481,3 492,0 443,9 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 329,4 377,7 315,1 

Kostnader  810,7 821,6 755,0 

Nettokostnader 481,3 443,9 439,9 

Budget 492,0 463,7 444,9 

Resultat 10,7 19,8 5,0 
 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 778,1 781,6 -3,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie 6,9 % 7,5 % -0,6 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 50,8 
 

53,6  -2,8  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Volymtal  
2017 

 
2016 

 
2015 

Antal brukare med hemtjänst 461 460 483 

Kostnad externa 16,1 13,8 15,4 

placeringar (mnkr)    

Antal personer med beslut om 147 158 142 

daglig verksamhet    

Antal externa vårddygn 0 239 439 

 

Väsentliga händelser 

2017 implementerades en beställar- och 

utförarmodell även inom funktionsnedsättning. 

Avsikten är att få till stånd att resurserna följer 

brukaren och dess behov av insatser samt 

möjliggöra en bättre kontroll och uppföljning. 

Från 1 april 2017 gäller ett nytt hälso- och 

sjukvårdsavtal avseende ansvarsfördelning mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen. Det 

nya avtalet framhåller tydligare att den enskilde inte 

ska behöva känna av gränssnitten mellan 

huvudmännen. Det görs dels på regional nivå, dels  

 

på lokal kommunal nivå där samverkan ska 

konkretiseras i de lokala verksamheterna. 

Under året har sektorn arbetat mycket med den nya 

lag om samverkan vid utskrivning från sjukhus som 

träder i kraft 2018. Den nya lagen kommer att ställa 

nya krav på alla aktörer att förändra sina arbetssätt 

för vårdplanering och hemgång. 

Efter att det kommit många ensamkommande 

flyktingbarn till kommunen under 2015 och 2016 så 

har inflödet minskat till endast ett fåtal under 2017. 

Även antalet personer som kommer till Ulricehamn 

med uppehållstillstånd har börjat minska. 

Det har konstaterats ett behov av att se över och 

utveckla omhändertagandet för personer med 

missbruksproblematik och då erbjuda annan 

verksamhet på hemmaplan.  

 

Ekonomisk analys 

Sektor välfärd redovisar en positiv budgetavvikelse 

på 10,7 mnkr. Verksamhet beställning och kvalitet 

gör därför budgetöverskott på 9,0 mnkr och 

verksamhetsområdena äldreomsorgen och 

funktionsnedsättning gör budgetunderskott på 1,6 

mnkr respektive 2,5 mnkr. För att få en helhetsbild 

av det ekonomiska utfallet måste både 

beställardelarna och utförardelarna i köp och sälj 

beaktas samtidigt. Det kan då konstateras att 

processen äldreomsorg ger ett totalt överskott på 0,5 

mnkr och processen funktionsnedsättning ger ett 

totalt överskott på 6,0 mnkr. 

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg gör 

en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Bland annat 

beroende på att det inte finns någon extern 

placering inom barn och ungdom, men framförallt 

beroende på statliga ersättningar från 

Migrationsverket kopplat till ensamkommande 

barn, under första halvåret. 

Sektorsledning gör ett överskott på 0,9 mnkr i första 

hand beroende på att budgetreserven inte tagits i 

anspråk i den omfattning som den har budgeterats. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 68,8 109,2 46,5 

Kostnader  117,0 141,2 92,7 

Nettokostnader 48,2 32,0 46,2 

Budget 53,1 43,2 47,5 

Resultat 4,9 11,2 1,3 
 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 118,8 120,6 -1,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie 4,4 % 5,0 % -0,6 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 4,2 
 

4,7  -0,5  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Flyktingmottagningen i egen regi fungerar väl. Inför 

2017 hade Ulricehamn inledningsvis ett kommuntal 

på 49 anvisade individer. Efter beslut i KS utökades 

vårt kommuntal med ytterligare 20 personer från 

Borås Stad. På helår är såldes vårt kommuntal 69 

personer, vilket uppnåddes mot slutet av året. 

Ekonomiska medel har beviljats av Länsstyrelsen 

avseende allmänna kommunikationer och 

integrationsaktiviteter i Röshult. Den nyinrättade 

tjänsten som bovärd är en anledning till 

mottagandet klaras bra. Hyresgarantierna är en 

annan anledning som bidrar. 

Vägledningscenters drop-in är uppskattat av 

allmänheten och fungerar väl. En hög andel, 36 %, 

av avslutade deltagare har gått vidare till arbete. Det 

betraktas som positivt då arbetslösheten är låg och 

många står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar utifrån ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt, där 

grundantagandet är att alla kan och vill nå egen 

hållbar försörjning, men kan behöva stöd på vägen. 

Resultatet är också helt beroende av en 

resultatinriktad samverkan med aktuella 

myndigheter. 

Enheterna för försörjningsstöd och arbetsmarknad 

arbetar intensivt med att utveckla gemensamma 

arbetssätt för att än mer förtydliga arbetslinjen för 

alla som söker försörjningsstöd. 

I början av 2017 blev fyra hem för vård eller boende 

två till antalet. I december stängdes ytterligare ett  

 

boende. Antalet platser har minskat från 69 till 22. 

Personalstyrkan har minskat i motsvarande grad. 

Sedan sammanslagningen av familje- och 

vuxenbehandlarna inom öppenvården har 

grupperna fortsatt med att utveckla gemensamma 

arbetsformer. Anhörigstöd samt råd och stöd är 

icke-biståndsbedömda delar av det förebyggande 

arbete som socialtjänsten gör och som har ökat i 

omfattning.  

Inom barn och unga har det minskade 

flyktingmottagandet märkts tydligt. Det har medfört 

att fokus istället kunnat vara mer på utveckling av 

familjehemsarbetet samt att undvika externa 

institutionsplaceringar, vilket är mycket ovanligt.  

Ekonomisk analys 

Budgetavvikelsen för 2017 uppgår till 4,9 mnkr. 

Huvudorsaken till överskottet är statliga 

ersättningar från Migrationsverket, framförallt i 

början av året. Under året har ersättningssystemet 

ändrats, vilket gör att överskotten minskar. 

Planeringsförutsättningarna gällande 

ensamkommande barn har varit fortsatt snåriga. 

Under hela 2017 har budgeterade intäkter från 

Migrationsverket ej uppnåtts då det är beräknat en 

högre beläggning än vad som blev utfallet. 

Nedmonteringen av boendena har gått snabbare än 

förväntat. Inför 2018 är förutsättningarna helt 

annorlunda. Den kraftiga minskningen av 

ensamkommande har inneburit anpassningar till en 

betydligt mindre kostym, vilket under 2017 har givit 

omställningskostnader. 

Övriga enheter har legat jämnt i balans över året, 

med mindre svängningar. Myndighetsdelen av barn 

och unga har inte köpt någon extern 

institutionsplacering under året, vilket får anses 

vara exceptionellt i positiv bemärkelse. 

Försörjningsstödet ligger fortsatt lågt och 

arbetslösheten är låg. Vidare finns vakanser inom 

verksamheten som genererar budgetöverskott. 
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Funktionsnedsättning 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 86,9 87,1 39,2 

Kostnader  111,9 

,,8, 

102,8 106,2 

Nettokostnader 25,0 15,7 67,0 

Budget 22,5 16,3 61,6 

Resultat -2,5 0,6 -5,4 
 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 183,7 173,2 10,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie 7,4 % 8,1 % -0,7 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 13,9 
 

12,8  1,1  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

I april flyttade psykiatriboendet till 

Jönköpingsvägen. Det innebar en utökning med en 

plats. Totalt är det 13 lägenheter varav en är 

korttidsplats enligt socialtjänstlagen. Utformningen 

av det nya boendet innebär en ökad möjlighet till att 

leva självständigt. Det stödjer 

behandlingsmodellerna ESL (Ett självständigt liv) 

och IBIC (Individens behov i centrum). På 

Jönköpingsvägen inryms även kontor för 

boendestöd och legitimerad personal.  

I juli månad var gruppbostaden på Wallenqvistgatan 

klar för inflyttning. Den genererade ytterligare sex 

gruppbostadsplatser. I samband med uppstart av 

boendet rekryterades en stödpedagog, med en 

fördjupad kunskap inom de områden som anknyter 

till verksamhetsområdet.  

Inom daglig verksamhet har skett en utveckling i 

form av en kiosk på Ulricehamns Resurscenter. Som 

en service till äldre kommuninvånare samt en 

meningsfull arbetsuppgift har fixartjänst kommit 

igång under hösten. Vidare har ett samarbete med 

IRO och Lager 157 möjliggjort nya arbetsplatser och 

arbetsuppgifter för personer inom daglig 

verksamhet.  

Under 2016 antogs nya riktlinjer för boendestöd. 

Det har inneburit vissa förändringar där personer 

med samsjuklighet i större omfattning har stöd i 

form av en boendestödsinsats. Även personer med 

mer omfattande uppdrag av omvårdande karaktär 

har inneburit ett förändrat arbetssätt och behov av  

 

 

bemanning även kväll och helg. Sedan mitten av 

oktober arbetar personal inom 

kommunavtalsområde enligt Allmänna 

bestämmelser (AB). Övergången har inneburit 

engångskostnader för inlöst flextid samt ett 

omfattande arbete med att planera schema och 

hantera system. Inför dessa förändringar och för att 

möta heltid som norm har enhetscheferna 

tillsammans med schemaombud och fackliga 

företrädare gått en bemanningsutbildning. 

 

Ekonomisk analys 

Funktionsnedsättning redovisare en negativ 

budgetavvikelse på cirka 2,5 mnkr varav cirka 2,6 

mnkr utgörs av lägre intäkter i köp och sälj. Den nya 

resursfördelningsmodellen har inte fullt ut följt 

behoven hos brukarna. Det gäller framför allt daglig 

verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

korttidsvistelse enligt LSS samt boendestöd.  

Det är 0,3 mnkr i högre livsmedelskostnader än 

budgeterat. I september kom det till stånd en ny 

upphandling som framåt bedöms sänka kostnaderna 

för livsmedel på boendena. 

Under året noteras högre personalkostnader på 

vissa boenden som orsakats av utökad bemanning 

utifrån arbetsmiljöskäl samt även efter inspektioner 

av Arbetsmiljöverket. I flera ärenden har behovet av 

personalstöd till brukare ökat betydligt på grund av 

försämrad hälsosituation och förändrat arbetssätt. 

Vaken nattbemanning är ett exempel på utökad 

bemanning. Delvis har en annan enhet styrt över 

vissa personalresurser för att täcka upp behovet. 

Kostnader i samband med flytt av psykiatriboende 

utgör cirka 0,2 mnkr. 

I samband med uppsägning av flextidsavtalet och 

övergång till AB har kostnaden för inlöst flextid 

samt viss övertidsersättning varit 0,3 mnkr. 
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Äldreomsorg 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 147,1 147,9 195,5 

Kostnader  218,0 212,4 206,6 

Nettokostnader 70,9 64,5 11,1 

Budget 69,3 64,9 15,1 

Resultat -1,6 0,4 4,0 
 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 381,9 385,9 -4,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie 7,1 % 8,1 % -1,0 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 24,4 
 

28,3  -3,9 

med långtidssjukfrånvaro    

Väsentliga händelser 

Under året har äldreomsorgen nyttjat statliga 

stimulansmedel på 5,8 mnkr. Medlen har använts 

för att öka bemanningen på våra somatiska 

boenden. År 2017 gick verksamheten över till 

resursfördelning enligt dygnsersättning även på 

somatiska boenden. Det har resulterat i en mer 

rimlig dygnsbemanning på somatiska boenden. 

Verksamheten har under året inväntat och fått en 

tomt till nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.  

Under året fattades beslut om att göra ett 

demenscentrum på Ryttershov. Samtliga platser på 

boendet har från år 2018 inriktning demens, och 

kommer även att vara ett kunskapscentrum för 

kommunen. Att göra om 18 lägenheter från 

somatisk inriktning till demens är för att 

verksamheten ska kunna möta behoven på ett bättre 

sätt. Det har varit stor efterfrågan på demensplatser 

de senaste åren. Verksamheten har haft svårt att 

hyra ut somatiska platser. Under perioden har 

beläggningen på korttidens 24 platser varit 92 %.  

Under året har en ny enhet för hemtjänst, 

nattpatrull och hemsjukvård upprättats som heter 

centrala hemtjänsten. Från september månad 

påbörjades flytten till nya lokaler. I nya enheten 

ingår även kommunens gemensamma nattpatrull. 

En förändring från tidigare, då all nattpersonal var 

kopplade till vård- och omsorgsboendena och 

arbetade både inne och ute.  

 

 

 

Vidare har äldreomsorgen arbetat med 

friskvårdsaktiviteter för äldre. Syftet har varit att 

uppmuntra seniorer att vara fysiskt aktiva och delta 

i olika sociala sammanhang. Temaområden har 

exempelvis varit fysisk aktivitet, kost, minne och 

minnen, social gemenskap samt 

generationsöverskridande verksamhet. 

Verksamheten har arbetat vidare med TES, 

hemtjänstens rutt och planeringssystem. Målet är 

att öka tiden hos kund och effektivisera kringtiden. 

En superanvändare för TES har tillsatts. 

Superanvändaren stöttar verksamheten med att 

belysa förbättringsområden och arbeta mer lika 

mellan enheterna. Beslut togs att införa TES även på 

särskilt boende. Projektledare för det har anställts. 

 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har haft obalans mellan somatiska 

platser och demensplatser. Det har varit svårt att 

hyra ut våra somatiska lägenheter, medan 

demenslägenheter har saknats. Det har medfört ett 

stort antal tomma dygn. Det har varit en av 

verksamhetens svårigheter för att hålla en ekonomi i 

balans. Det är svårt att anpassa bemanningen efter 

enstaka tomma lägenheter.  

Flera av hemtjänstgrupperna har haft lägre 

beställning i år än vad som bemannades för hösten 

2016, vilket i början på året gav en negativ 

budgetavvikelse på personalkostnader. Underskottet 

har succesivt minskat. Något som har märkts är att 

verksamheten har saknat enhetschefer, som krävs 

för att arbeta aktivt med ekonomin. Nyckeltalet 

antal brukare i ordinärt boende ligger de tre senaste 

åren konstant. Däremot ser verksamheten att 

antalet brukare kommer att öka åren som kommer. 
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Beställning och kvalitet 

 

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 26,0 21,3 25,8 

Kostnader  349,9 342,9 340,3 

Nettokostnader 323,9 321,6 314,5 

Budget 333,0 325,0 311,3 

Resultat 9,1 3,4 -3,2 
 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 82,1 76,4 5,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 8,8 % 8,1 % 0,7 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 8,0 
 

6,8  1,2  

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Personligt ombud ser även fortsatt att behovet av 

stöd är stort och komplext med flertalet unga 

klienter och en del med barn. Många av dem som tar 

hjälp av personligt ombud har svårigheter att ta sig 

till de insatser som har beviljats. Personligt ombud 

blir då en länk för att möjliggöra insatserna. 

Anhörigkonsulent arbetar med att utveckla arbetet 

med anhörigstöd. Målet är att anhöriga ska känna 

sig sedda, lyssnade på och delaktiga. Kontakt har 

tagits med regionens sjukvård samt 

frivilligorganisationer för samverkan och samarbete 

kring anhöriga. Anhörigkonsulenten har startat 

grupper för bland annat anhöriga till barn och unga 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

anhöriga till strokepatienter samt syskongrupper för 

barn. 

Handläggarenheterna har haft en hög 

arbetsbelastning på grund av att det varit svårt att 

rekrytera till alla tjänster. Prioritering av 

arbetsuppgifter har varit nödvändig. Utredningstid, 

korttid, utredning om särskilt boende och insatser 

för dem som inte har insatser sedan tidigare har 

prioriterats. 

På missbruksområdet har det under hösten varit tre 

personer som fått beslut enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Sannolikt ett resultat 

av att missbruksvården i Ulricehamn de senaste 

åren har förändrats. Det är också ett antal personer 

som placerats på behandlingshem utanför 

kommunen, vilket påverkar budgetavvikelsen. Ett 

arbete har påbörjats för att se över situationen.  

 

Arbetet med IBIC fortsätter och under hösten har 

utbildningar skett för all berörd personal. IBIC, 

utgår från individens behov, resurser, mål och 

resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Det 

ska ge en tydligare bild av individens behov uttryckt 

i utredningen och i genomförandeplanen. IBIC har 

också testkörts i verksamhetssystemet och där har 

problem uppstått som behöver åtgärdas.  

Resursfördelningsmodellen för 

funktionsnedsättning har pågått under hela året. 

Detta arbetssätt behöver utvärderas och 

nivåbedömningarna behöver ses över. 

Tvärprofessionella grupper har påbörjat detta arbete 

under senare delen av hösten. 

 

Ekonomisk analys 

Av budgetavvikelsen på 9,1 mnkr utgör avvikelsen 

på köp och sälj ca 9,5 mnkr. 2,2 mnkr avser 

äldreomsorg och 7,3 mnkr avser 

funktionsnedsättning. 1,8 mnkr av äldreomsorgens 

avvikelser avser somatiska platser på särskilt 

boende. När det gäller avlösning, ledsagning samt 

personlig assistans är budgeten uppbyggd enligt 

beslut men besluten utnyttjas sällan fullt ut. Denna 

avvikelse uppgår till 2,9 mnkr. Vidare finns ett 

överskott på 2,7 mnkr beroende på att boendet på 

Wallenqvistgatan kom igång senare än budgeterat.  

När det gäller personlig assistans utförd av privat 

utförare har antalet ärenden ökat och där finns en 

negativ budgetavvikelse på cirka 1,5 mnkr. Under 

hösten har antalet LVM-placeringar ökat markant. 

Det har även skett ett par andra placeringar utanför 

kommunen. Detta ger en negativ budgetavvikelse på 

cirka 2 mnkr. 

Vidare finns ett överskott på personalkostnader för 

vakanta biståndshandläggare. Detta uppgår till 0,6 

mnkr och orsaken är att det har varit svårt att 

rekrytera handläggare. 
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Sektor service 
 

Resultat (mnkr)  
2017 

Budget 
2017 

 
2016 

Sektorstöd service 2,5 3,2 2,1 

Fastighet 7,1 7,6 6,1 

IT  -0,7 0,0 -1,4 

Kommunservice 9,9 9,9 8,4 

Kost 5,7 5,9 5,0 

Kultur och fritid 46,6 47,7 45,8 

Totalt sektor service 71,1 74,3 66,0 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

Resultat (mnkr)  
2017 

 
2016 

 
2015 

Intäkter 232,9 226,8 196,1 

Kostnader  304,1 292,8 274,4 

Nettokostnader 71,2 66,0 78,3 

Budget 74,4 69,9 81,8 

Resultat 3,2 3,9 3,5 
 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 235,1 229,1 6,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie 6,2 % 6,0 % 0,2 % 

arbetstid    

Medarbetare i genomsnitt 13,7 
 

9,5  4,2  

med långtidssjukfrånvaro    

Volymtal  
2017 

 
2016 

 
2015 

Antal telefonsamtal till växeln 51 146 52 891 57 381 

Förvaltade kvadratmetrar 162 943 161 350 160 735 

Antal besök simhallen 89 080 81 852 89 570 

Antal besök biblioteket 75 542 78 291 79 272 

Volymer enheter (d.v.s. 
datorer, 

5 076 4 625 3 896 

Läsplattor, accesspunkter)    

Antal serverade luncher 875 900 877 992 866 505 

 

Väsentliga händelser 

Inledningen av 2017 handlade till stora delar om 

världscuptävlingen i längdskidor som 21–22 januari 

genomfördes på Lassalyckan. Arrangemanget blev 

mycket lyckat både utifrån ett sportsligt och ett 

publikmässigt perspektiv, och med 60 000 besökare 

blev det en riktig folkfest. Under våren påbörjades 

förberedelserna för världscuptävlingarna 2019. Då 

tävlingsbanan endast fick ett tillfälligt certifikat 

inför tävlingarna 2017 gjordes i april en ny 

genomgång av banan (homologisering), under 

ledning av representanter från både det 

internationella och det svenska skidförbundet. 

Genomgången visade att ytterligare åtgärder i 

området kommer att vara nödvändiga för att erhålla  

 

ett permanent certifikat. Dialog har förts med 

arrangören och med övrigt föreningsliv i syfte att 

tillsammans utveckla Lassalyckan ur ett bredare 

perspektiv. 

Under året har arbete pågått med att förbereda för 

en justering i förvaltningsorganisationen som till 

stora delar påverkat sektor service. Justeringen har 

sin bakgrund i fullmäktiges beslut i juni om att 

samla arbetet med kommunens grönytor. 

Verksamhet support har därmed bytt namn till 

kommunservice och en ny enhet som samlar 

kommunens grönytor, park och skog, har skapats 

här. Lokalvård och stadslaget har flyttat till 

kommunservice från verksamhet fastighet. Växel, 

reception, post-och bemanningsservice finns kvar i 

verksamheten medan lön har flyttats till 

personalfunktionen. Bedömningen är att detta 

skapar bättre förutsättningar för att använda 

resurser på bästa sätt samt skapa en mer smart och 

effektiv organisation. Justeringen trädde i kraft den 

första september. 

Under våren har en ny gruppbostad på 

Wallenqvistgatan kunnat färdigställas och 

förskoleplatser i form av hyrmoduler har under 

sommaren etablerats i centralorten. Nya lokaler för 

fritids och förskoleklass har iordningställts i övre 

skolan på Bogesundsskolan och verksamheten har 

därmed kunnat lämna Gula villan. En ombyggnation 

av Hökerums skola har genomförts, vilken bland 

annat innebär att förbättringar skett kopplat till 

tillgänglighet, slöjd, bibliotek, kök och matsal. Även 

på förskolorna Junibacken och Kvarnlyckan har 

renoveringar möjliggjort en bättre arbetsmiljö för 

kökspersonalen och en bättre kvalitet för 

matgästerna. Projekt som pågått under slutet av 

2017 och som färdigställts 2018 är ombyggnad av 

receptionen i stadshuset samt Jägaregatan 1. 

Verksamhet kost har under 2017 återigen ökat 

andelen ekologiska och svenska livsmedel. 

Ekologiska livsmedel har ökat från 36,9% 2016 till 

40,7% under 2017 och svekologiska livsmedel 

uppgår till 26,1 % (24,3 % 2016). Över 99 % av kött, 

fågel och chark som används i köken kommer nu 

från Sverige. Under året har inköp som avser hel- 

och halvfabrikat minskat med 74 %. 

I mitten av året lanserade IT ett nytt sätt att ansluta 

sig då medarbetare arbetar hemifrån, kallat VPN. 

Denna lösning innebär bland annat att medarbetare 

på ett enkelt sätt kommer åt sina lagrade dokument 

och den kommungemensamma ytan. Detta har 

verksamheten fått mycket uppskattning för. Under 
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tertial två har IT också kunnat slutföra införandet av 

Office 2016 i båda kommunerna. Införandet löpte 

enligt plan och genomfördes under åtta veckor. 

Därefter påbörjades brandväggsbyte. 

Under sommarlovet har kultur och fritid ansvarat 

för kommunens satsning på 

sommarlovsverksamheter för alla barn i åldern 6-15 

år. Ett statligt stöd på cirka 360 tkr har rekvirerats 

från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor. Aktiviteterna har varit gratis 

och målsättningen har varit att nå både pojkar och 

flickor. Många barn har deltagit i alla de aktiviteter 

som erbjudits och aktiviteterna har skett i 

samarbete mellan kultur och fritid, föreningsliv, 

individ- och familjeomsorg samt andra aktörer. 

Under 2017 uppgick den totala utlåningen för 

biblioteken till drygt 175 000 lån. I jämförelse med 

2016 är det en minskning med cirka 7 000 lån (-

4%). En orsak till minskningen är att Hökerums 

bibliotek har varit stängt två månader för 

ombyggnad. Utlåningen av barn- och 

ungdomslitteratur har ökat med 2 %. Antal besökare 

på stadsbiblioteket var 75 542 stycken. I jämförelse 

med 2016 är det en minskning med 2 500 besök (-

3,5%). E-bokutlåningen ligger på samma nivå som 

föregående år. 

Inom ramen för förvaltningens arbete med attraktiv 

arbetsgivare, bra verksamhet har sektor service 

arbetat med att fördjupa kulturpyramiden. Det har 

startats ett gemensamt strategiarbete utifrån 

områdena god kommunikation, gott bemötande 

samt ordning och reda. Arbetet kommer att bli en 

del av verksamheternas och enheternas 

verksamhetsplaner inför 2018. En grund i arbetet är 

den kundenkät som genomfördes under mars 

månad och som omfattar de verksamheter i sektorn 

som har interna kunder. Under året har arbetet med 

heltid som norm pågått och sektorn har några 

anställningar kvar att konvertera till heltider.  

Ekonomisk analys 

Sektor service uppvisar ett överskott om totalt 3,2 

mnkr. Personalkostnaderna avviker positivt med 

över 2 mnkr inom sektorn och samtliga 

verksamheter, förutom kommunservice, har ett 

överskott här. Det handlar sammantaget om 

vakanser under tid som rekrytering pågår, partiella 

föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukfrånvaro 

som tillsatts med egen pool eller inte fullt ut. 

Återbesättningar ses också över i syfte att hitta nya 

effektivare lösningar och för att skapa 

förutsättningar för införandet av heltid som norm. 

Kultur och fritid redovisar ett överskott jämfört med 

budget på cirka 1,1 mnkr. Hela överskottet kommer 

från fritidsenheten som har haft stora 

intäktsöverskott. Intäkterna på simhallen överstiger 

budget med över 0,5 mnkr, vilket troligtvis beror på 

att Stadsparksbadet i Borås har hållit stängt. Det 

finns också ett överskott kopplat till 

föreningsbidrag. Dels på grund av att 

kostnadskrävande projekt inte söktes fullt ut, dels 

på grund av att tidigare beviljade bidrag inte har 

behövts betalas ut. 

IT redovisar ett överskott jämfört med budget på ca 

1 mnkr, Tranemo kommuns vinstandel uppgår till 

cirka 370 tkr. Verksamheten har mottagit ett vite 

från en leverantör på 0,5 mnkr samt både den 

interna och den externa försäljningen har ökat 

jämfört med budget. 

Fastighet gör ett överskott jämfört med budget på 

cirka 0,5 mnkr. Den största anledningen till det är 

att 2017 var något mildare än normalåret och 

därmed var energikostnaderna lägre än budgeterat. 

Fastighet fick också en ökad intäkt gällande 

skogsavverkning på grund av förberedelser inför 

världscuptävlingarna på Lassalyckan 2019. 

Kosten redovisar ett överskott på cirka 0,3 mnkr 

trots att intäkterna understeg budget med över 1,5 

mnkr. Verksamheten har haft lägre personal- och 

livsmedelskostnader än budgeterat. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp i mnkr  
   2017 

Budget
2017 

 
 2016 

Intäkter 0,4 0,4 0,4 

Kostnader  -1,1 -1,3 -1,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

-0,7 -0,9 -0,7 

Koncernbidrag 1,3 1,3 1,9 

Resultat före skatt 0,6 0,4 1,1 

 

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns 

kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB 

(UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB 

(NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns 

Stadshus AB.  

 

Ulricehamns Stadshus AB ska enligt 

bolagsordningen som moderbolag i en av 

kommunen ägd koncern direkt och genom innehav 

av aktier eller andelar i andra företag driva och 

utveckla verksamheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunen eller dess invånare. 

Syftet är bland annat att uppnå ett optimalt 

resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning 

utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala 

uppdraget för medborgarna i Ulricehamns kommun. 

I bolagsordningen för Ulricehamns Stadshus AB är 

fastställt att kommunstyrelsen i Ulricehamns 

kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras 

utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Ulricehamns kommun.  

 

Väsentliga händelser 

Under 2017 har Ulricehamns Stadshus AB hållit fyra 

ordinarie styrelsemöten och ett extra möte. 

Bolagsstämma hölls 19 april. Ett dialogmöte har 

hållits med Näringsliv Ulricehamn AB och ett med 

Ulricehamns Energi AB. STUBO AB har deltagit 

vid två dialogmöten. Det är inte några ärenden som 

har överlämnats till kommunfullmäktige för 

ställningstagande.  

 

VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att 

göra en översyn av bolagsdokumenten inom 

koncernen och återkomma med bedömningar samt 

eventuella förslag till förändringar. Översynen 

innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig 

samordning av funktioner. Med anledning av  

 

uppdraget presenteras förslag till ändringar i 

bolagsordningar och ägardirektiv för moderbolaget 

och dotterbolagen. Även företagspolicyn har 

reviderats och genomgått stora redaktionella 

ändringar.  

 

Ekonomi 

Resultatet 2017 uppgick efter koncernbidrag till 0,4 

mnkr, jämfört med 0,9 mnkr föregående år. 

 

Framtiden 

I budget- och uppföljningsprocessen för 

kommunkoncernen finns ett tydligt 

koncernperspektiv med ökad delaktighet från 

bolagen. Väsentligt för koncernen är att utifrån ett 

helhetsperspektiv fortsatt utveckla koncernnyttan. 

Framtiden för koncernens bolag bedöms vara god. 

Bolagen har en viktig roll i att på olika sätt bidra för 

att Ulricehamns kommun ska kunna fortsätta växa. 

Koncernsamverkan och samordningen mellan bolag 

och kommunens verksamhetsområden är väsentlig 

för att nå optimal resursnytta. 

Under de kommande åren är utbyggnad av 

fibernätet en viktig satsning för UEAB och bidrar 

tillsammans med investeringar på grund av tillväxt 

och reinvesteringsbehov till en total 

investeringsvolym för bolaget. 

STUBO AB har fortlöpande en viktig roll som en av 

flera aktörer för nyproduktion av bostäder och 

samhällsutveckling. Aktuellt under 2018 är främst 

nybyggnation på Solrosvägen, Hemrydsgatan och 

Sanatorievägen.  

NUAB har ett strategiskt uppdrag att marknadsföra 

kommunen som etableringsplats för företag och som 

attraktiv boendeort och besöksmål. 
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UEAB 

Belopp i mnkr  
  2017 

Budget
2017 

 
 2016 

Intäkter 257,2 240,2 247,0 

Kostnader  -194,7 -205,7 -198,4 

Resultat efter finansiella 
poster 

62,5 34,5 48,6 

Koncernbidrag -9,5 -9,5 -9,5 

Resultat före skatt 0,3 0,1 0,2 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 74,0 71,0 3,0 

Total sjukfrånvaro 5,0 % 4,6 % 0,4 % 

 

Ulricehamns Energi AB (556456-5389) är helägt av 

Ulricehamns kommun via Ulricehamns Stadshus 

AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är 

eldistribution, VA-verksamhet, avfallsverksamhet, 

fjärrvärme, fibernät samt underhåll och anläggande 

av vägar, parker och belysning. Bolaget bedriver 

också en transportcentral för kommunkoncernens 

räkning. 

Väsentliga händelser 

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter 

har fortsatt. Det omfattar dels en ny panncentral för 

fjärrvärme, dels i ett senare skede en flytt av 

tätortens reningsverk till samma plats. Beslut om 

planbesked erhölls i januari och detaljplanearbetet 

med miljökonsekvensbeskrivning pågår. 

Förbättringar av nya återvinningscentralen på 

Övreskog har genomförts. Ytterligare tre 

Stirlingmotorer som drivs av deponigasen har 

installerats. Översilningsytan har utökats med 1 600 

kvadratmeter. Framför containrarna och utmed 

personalbyggnaden har värmeslingor installerats. 

Värmen är en restprodukt från deponigasen. 

Anläggningen är genom sina totalt fem 

Stirlingmotorer självförsörjande beträffande el och 

värme. 

Insamling av matavfall från kommunala kök har 

implementerats. Styrelsen har tagit beslut om att 

även matavfallsinsamling från hushållen ska ingå i 

kommande upphandling. 

Intresset för anslutning av fiberoptik är fortsatt 

mycket stort. Under året slogs förra årets rekord, 

1 334 anslutningar, när nu 1 551 anslutningar har 

gjorts. Vid årsskiftet är 6 340 hushåll/företag 

anslutna. Nedgrävning av fiber har också inneburit  

 

en förbättring av elnätet då så långt som möjligt 

samförläggs produkterna. 

Ulricehamns kommuns stora satsning på belysning 

av gång- och cykelbanor innebär att UEAB satt upp 

cirka 300 belysningsstolpar längs prioriterade gång- 

och cykelvägar. 

Från september månad återgick ansvaret för 

allmänna park- och grönytor till kommunen för att 

där samordnas med kommunala fastighetsytor. 

Under året har fordonsparken utökats med 7 

elhybridbilar och 5 rena elbilar. De är placerade i 

både uthyrningsverksamheten och i bolagets egen 

verksamhet. Ytterligare en stolpe för att ladda 

elbilar har, i samarbete med Ulricehamns Sparbank, 

monterats i tätorten. Vid handelsplatsen i Ubbarp 

har Teslas nya snabbladdarstation anslutits med 

sina 12 platser.  

Under 2017 har elverksamheten distribuerat 188,0 

GWh (föregående år 186,0 GWh). Inom VA-

verksamheten uppgick producerad mängd vatten till 

1,4 miljoner kubikmeter och renad mängd 

avloppsvatten till 2,5 miljoner kubikmeter 

(föregående år 1,4 miljoner kubikmeter respektive 

2,4 miljoner kubikmeter). Fjärrvärmeleveranserna 

har under året uppgått till 50,7 GWh (föregående år 

50,9 GWh). 

Ekonomi 

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 66,4 

mnkr (53,4 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 

uppgick till 62,5 mnkr (48,6 mnkr). Avkastning på 

genomsnittligt eget kapital blev 19 % (17 %). 

Soliditeten ökade från 45 % till 47 %. 

Investeringarna uppgick till 92,7 mnkr (92,8 mnkr). 

Elnät och fiber är de verksamheter som har 

investerat mest. 

 

 

Miljöpåverkan 

Inom Ulricehamns Energi AB finns 24 

tillståndspliktiga och en anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken. De tillståndspliktiga 

verksamheterna utgörs av 9 vattenverk, 14 

reningsverk och en avfallsanläggning. Samtliga 

verksamheter har giltiga tillstånd. Den 
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anmälningspliktiga verksamheten är en anläggning 

för värmeproduktion. 

Fjärrvärmenätet består av tre nät där det största till 

stora delar värms med spillvärme från en 

närliggande industri som tillverkar träpellets. 

Samarbete bedrivs med ytterligare ett av bygdens 

företag som levererar spillvärme till 

fjärrvärmenätet. Det innebär att Ulricehamns 

Energis fjärrvärmenät har bland de lägsta 

klimatpåverkande utsläppen i Sverige. 

Uppvärmning och el till byggnaderna på 

återvinningscentralen kommer från Stirlingmotorer 

som drivs av gas från deponin. Företagets egen 

energiförbrukning av el består från årsskiftet 2017 

av förnyelsebar el.  

Framtiden 

Fibernätet fortsätter sin höga utbyggnadstakt med 

satsningar både i villaområden och på landsbygden 

genom att under 2018 ansluta ytterligare 1 000 

hushåll. Arbetet för ett framtida Energi- och 

Miljöcenter fortsätter. Investeringstakten, inte 

minst drivet av tillväxten i kommunen, blir fortsatt 

hög de kommande åren.  

STUBO AB  

Belopp i mnkr  
   2017 

Budget 
2017 

  
2016 

Intäkter 97,1 94,3 79,4 

Kostnader  -74,7 -64,4 -71,4 

Resultat efter finansiella 
poster 

22,4 29,9 8,0 

Koncernbidrag 0 0 0 

Resultat före skatt 22,4 29,9 8,0 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 18,9 19,5 -0,6 

Total sjukfrånvaro 7,6 % 5,5 % 2,1 % 

 

STUBO AB:s verksamhet är att i ett allmännyttigt 

syfte främja bostadsförsörjningen i Ulricehamns 

kommun. Bolaget är ett allmännyttigt bolag (enligt 

lagen 2010:879) och verksamheten ska bedrivas 

enligt affärsmässiga principer och bolaget ska agera 

som övriga aktörer på marknaden. 

Väsentliga händelser 

Under året har STUBO byggt elva nya lägenheter 

fördelade på Langes väg i Gällstad och på 

Prästgårdsliden i Hökerum. Inflyttning sker i 

januari 2018.  

Under hösten har projektering och upphandling 

pågått för att fastigheten Hagtornet 1 på 

Sanatorievägen i Ulricehamn ska kunna 

kompletteras med åtta nya lägenheter. 

Färdigställande och inflyttning planeras till 

sommaren 2018.  

Att löpande förbättra och underhålla befintligt 

fastighetsbestånd är ett viktigt arbete för att 

bibehålla och öka fastigheternas attraktivitet. Under 

året har utemiljöer förbättrats vid flera fastigheter 

med bättre belysning, ny beläggning och nya 

planteringar. Vidare har fasader på flera fastigheter 

reparerats och nya altaner byggts. 

STUBO arbetar aktivt med trygghetsfrågor och en 

viktig del i detta arbete är att höja säkerhetsnivån i 

husen. Under året har därför elektroniska 

passersystem med porttelefon installerats i några 

byggnader. Dessutom har miljön i tvättstugor 

förbättrats genom att införa elektroniska 

bokningssystem. För ökad säkerhet och trivsel har 

soprum på Karlslätt försetts med 

kameraövervakning. 

Under 2017 har STUBO installerat sin första 

solcellsanläggning på tre av taken på Solrosens 

äldreboende. Sedan i september är den i drift. 

Ytterligare en energiåtgärd var konverteringen från 

direktverkande el till fjärrvärme på Prästgårdsliden i 

Hökerum. 

Under 2017 inleddes ett värdegrundsarbete där all 

personal deltagit i workshops och diskussioner. Det 

utmynnade bland annat i nya värdeord och en ny 

vision för bolaget. Arbetet går vidare med en 

förnyelse av den grafiska profilen och en ny 

webbsida. 

 

Ekonomi 

Resultatet för 2017 visar ett överskott på 22,4 mnkr 

före skatt. Bolaget visar ett positivt resultat tack vare 

en hög uthyrningsgrad, lägre driftskostnader samt 

utdelning från STUBO Holding AB. Utdelningen 

som uppgår till 24 mnkr härrör från försäljningarna 

Kullen i Ulricehamn AB och Grodparken AB.   

Årets underhåll har uppgått till 12 mnkr och avser 

bland annat fasader, utemiljöer och 

energibesparande åtgärder. Nedskrivning har gjorts 

på fastigheterna Stockrosen 1 och Vedåsla 17:43 med 

totalt 9,9 mnkr.  

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,6 %, vilket 

ska jämföras med avkastningskravet som är 5,0 %. 

Det egna kapitalet uppgår till 124 mnkr, vilket  
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innebär en soliditet på 29 %. Skuldsättningsgraden 

är 2,4 (SABO-företag 2,1) samt belåningsgrad 

fastigheter är 70,3 % (SABO-företag 65,6 %.). Den 

sammanlagda ekonomiska vakansgraden 

(hyresbortfall i kronor) under året var 2,0 %, vilket 

ska jämföras med det budgeterade värdet på 3,0 %. 

Vakansgraden har minskat till följd av en 

effektivisering av ställtider vid renovering. 

Bostadshyran höjdes i genomsnitt med 1,7 %.  

Miljöredovisning 

Bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller 

kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 när gäller 

förvaltning av bostäder och lokaler. Bolagets 

miljöcertifikat löper fram till september 2019. Detta 

granskas av SP, Statens provningsanstalt.   

 

Framtiden 

Ulricehamn är populärt att bo och verka i. Det 

attraktiva läget, goda kommunikationer samt 

regionens positiva utveckling ger de kommande 

åren goda förutsättningar för efterfrågan på 

hyreslägenheter. Planerade satsningar inger 

trygghet; nya lägenheter genom nyproduktion och 

underhåll av befintliga fastigheter. Arbetet med 

detaljplaner för byggnation av flervåningshus på 

Solrosvägen och Hemrydsgatan pågår och 

bedömningen är att minst ett av projekten bör ge en 

färdig detaljplan under 2018. 

NUAB  

Belopp i mnkr  
   2017 

Budget
2017 

 
 2016 

Intäkter 2,9 2,1 2,7 

Kostnader  -10,2 -10,3 -10,0 

Resultat efter finansiella poster -7,3 -8,2 -7,3 

Koncernbidrag 8,2 8,2 7,6 

,,6 Resultat före skatt 0,9 0 0,3 

 

Personaltal  
2017 

 
2016 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 8,5 7,5 1,0 

Total sjukfrånvaro 1,1 % 9,0 % -7,9 % 

 

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har som sin 

huvudsakliga verksamhet att bedriva service för 

näringsliv och besöksnäring i Ulricehamns 

kommun. Syftet är att stärka kommunens 

attraktionskraft för boende, turism och 

näringslivsetableringar. Vist Fastighets AB är ett 

gemensamt ägt bolag med New Wave Group där 

NUAB är majoritetsägare med 51 %. Sedan hösten 

2015 äger NUAB 10 % av aktierna i Ulricehamns Ski 

Event AB. 

Väsentliga händelser 

NUAB har tillsammans med kommunens politiska 

ledning träffat flera byggherrar och byggbolag för att 

öka kännedomen om kommunens 

expansionsplaner. 

Under hösten har flera företag som är etablerade på 

industriområdena men som har blivit trångbodda 

hört av sig då de saknar utrymme att bygga på. 

Etableringsarbete kring detta pågår. 

Under hösten har NUAB haft en föreläsningsserie 

med tema ”employer branding”, håll kvar 

kompetensen i Ulricehamn samt 

dataskyddsförordningen (GDPR). De var populära 

och lockade personer både från Ulricehamn och 

kranskommunerna. Föreläsningarna genomfördes i 

samarbete med lokala företagsnätverk.  

För att vara bättre rustade för att ta emot utländska 

företag som vill etablera sig i Sjuhärad har Business 

Region Borås haft en workshop med Business 

Sweden där NUAB har deltagit. En av uppgifterna är 

nu att identifiera ett antal branscher där Sjuhärad 

har något extra att erbjuda. 

NUAB har tillsammans med representanter från 

kommunen och Arbetsförmedlingen påbörjat ett 

arbete kring Industri-SFI. Tre lämpliga arbetsgivare 

är nu rekryterade och praktik för möjliga 

praktikanter ska starta i februari 2018.  
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NUAB och kommunens arbetsmarknadsenhet har 

genomfört en kompetens- och resurskartläggning 

hos arbetsgivare i kommunen. Kartläggningen 

kommer kunna användas inom flera olika områden. 

I september startades Reko-Ring Ulricehamn och 

har slagit väl ut. Det är cirka 20 producenter per 

utlämningstillfälle och i Facebookgruppen finns 1 

600 medlemmar. 

För turismen går det att se tillbaka på en bra 

sommarsäsong. De gäster som har varit här 

övernattar i högre utsträckning. I jämförelse med 

juli 2016 ökade beläggningsgraden i juli 2017 med 

över 20 %. Det går också att se att besökarna hittar 

och är intresserade av den informationen som läggs 

ut på olika kanaler på nätet. Under juli och augusti 

ökade Turistbyråns hemsida mot samma period 

föregegående år med cirka 11 000 besökare. I 

genomsnitt är det cirka 15 000 besökare per månad. 

Det pågår ett fortsatt arbete tillsammans med Visit 

Sweden, Turistrådet Västsverige samt lokala 

entreprenörer att marknadsföra Ulricehamn som 

vinterort.  

Årets ”Smaka på Ulricehamn” har genomförts 

tillsammans med Cityföreningen. Även detta år blev 

det en succé med 800 fler sålda häften än 

föregående år. Totalt såldes 5 435 häften. 

En grupp med fastighetsägare som äger fastigheter 

kring Storgatan har inletts. Inbjudna till detta möte 

var även representant från kommunens miljö- och 

samhällsbyggnad samt Fastighetsägarna. 

 

Ekonomi 

Resultatet före skatt uppgår till 0,7 mnkr. Främsta 

orsaken till överskottet är att det funnits medel 

avsatta till infartsskyltar vid riksväg 40 som inte 

nämnvärt har använts. Vakans på 

näringslivskoordinator årets tre första månader 

genererar lägre personalkostnader. Kostnader för 

marknadsföring är i nivå med budget men ett utökat 

arbete med samarbetspartners har ökat intäkterna 

för marknadsföring. Vidare har försäljningen för 

biljetter och souvenirer ökat, vilket bland annat 

beror på att NUAB har varit biljettåterförsäljare till 

Världscupen i längdskidor Ulricehamn 2017.    

Framtiden 

Arbetet med att stötta lokala företag i frågor kring 

nyetablering och utveckling kommer fortgå. Vidare 

kommer arbetet med att träffa företag som vill 

etablera sig i Ulricehamn intensifieras. Arbetet inför 

Världscupen i längdskidor Ulricehamn 2019 

kommer att påbörjas. Webbsidan som är bolagets 

huvudinstrument för information och 

kommunikation ska kontinuerligt utvecklas. Arbetet 

med den nya verksamhetsplanen kommer att följas 

upp och utvecklas. 

 

Vist Fastighets AB 

Belopp i mnkr  
   2017 

Budget 
2017 

  
2016 

Intäkter 2,5 3,9 2,4 

Kostnader  -2,1 -3,5 -2,1 

Resultat efter finansiella 
poster poster 

0,4 0,4 0,3 

Koncernbidrag 0 0 0 

Resultat före skatt 0,4 0,4 0,3 

 

Väsentliga händelser 

Det föreligger en tvist mellan bolaget och 

Ulricehamns kommun om höjning av 

borgensavgiften. 

Ekonomisk analys 

Intäkterna är lägre än budgeterat beroende på att 

hyran baseras på aktuella räntenivåer och dessa har 

varit lägre än de som har budgeterats. De externa 

fasta kostnaderna samt avskrivningar är enligt 

budget. I resultatet för 2017 ingår kostnader för 

borgensavgift på 2016 års nivå.   
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Nämnder 

Samverkansnämnd miljö och bygg, 

Tranemo och Ulricehamn 
Sedan 1/9 2013 har Ulricehamn och Tranemo en 

gemensam nämnd, Samverkansnämnden miljö och 

bygg, som fullgör kommunernas uppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom 

byggområdet utifrån plan- och bygglagen, 

beträffande ärenden och andra uppgifter som avser 

myndighetsutövning mot enskild. 

Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar också 

för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och 

förordningar som styr nämndens verksamhet. 

Nämnden ansvarar för kommunernas uppgifter 

avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen, 

tobakslagen och lagen om handel med receptfria 

läkemedel som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen. Nämnden består av 3 politiker och 3 

ersättare från vardera kommunen, där var kommun 

täcker kostnader för sina politiker.  

Under 2017 hanterades 128 ärenden, varav 54 miljö- 

55 bygg- och 49 allmänna ärenden av nämnden vid 

10 sammanträden.  Under året har bland annat lov 

för förskolor, ett flertal flerfamiljshus samt 

tillsynsärenden noterats på byggsidan.  När det 

gäller miljöärenden har strandskyddsdispenser 

dominerat. Föreläggande om skyddsåtgärder vid 

gamla impregneringen i Limmared kan noteras 

samt ett flertal serveringstillstånd för alkohol.  

Utöver detta fattades på nämndens uppdrag 1201 

delegationsbeslut inom bygg, samt 706 

delegationsbeslut inom miljö- och 

livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 17 

delegationsbeslut.  

Tillsynsarbetet följer de av Nämnden antagna 

tillsyns- och kontrollplaner som följs upp tertialvis. 

Tillsynen har 2017 följt planerna i stort men med 

vissa brister på grund av vakanser. 

Nämndens verksamhet framkommer mer detaljerad 

i byggenhetens och miljöenhetens 

verksamhetsplaner. 

 

Individnämnd 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter 

enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten 

och den kommunala hälso- och sjukvården som 

avser myndighetsutövning mot enskild. 

Individnämnden fullgör vidare kommunens  

 

uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

utbildningsområdet som avser myndighetsutövning 

mot enskild.  

Individnämnden består av tre ledamöter och tre 

ersättare. Under 2017 hade nämnden 11 ordinarie 

sammanträden och 3 extrainkallade sammanträden. 

Huvuddelen av de ärenden som behandlas på 

individnämnden kommer från verksamhet Individ- 

och familjeomsorg. Nämnden har under 2017 inte 

fattat något beslut i ärende som rör 

myndighetsutövning mot enskild inom 

utbildningsområdet.  

Exempel på ärendetyper som behandlas av 

nämnden: 

 Beslut att bevilja bistånd i form av boende i 

familjehem, HVB eller stödboende  

 Övervägande om fortsatt placering i 

familjehem, HVB eller stödboende 

 Ansökan hos förvaltningsrätten om vård 

enligt LVU respektive LVM 

 Medgivande att bli familjehem  

 Ansökan om vårdnadsöverflytt 

 Avbrytande av faderskapsärende 

 Yttrande vid adoption 

  



52 
 

Gemensam IT-nämnd, Tranemo 

och Ulricehamn 
Den gemensamma nämnden fullgör de 

samverkande kommunernas uppgifter inom IT-

området.  

Syftet med kommunernas samverkan är att klara 

den allt högre grad av digitalisering som de 

kommunala verksamheterna kräver utefter den 

utveckling som sker i samhället och i omvärlden.  

Samverkansnämnd It är en renodlad utförarnämnd 

vars uppgift är att följa det ramuppdrag som 

respektive kommunstyrelse ger nämnden inför 

verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv, 

ändamålsenlig, funktionell och säker It-drift erhålls. 

Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med 

att stödja de utvecklingsprojekt inom It-området 

som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen 

beslutat. 

Nämnden har under 2017 återigen sammanträtt vid 

fyra tillfällen. Nämnden har fortsatt att jobba med 

nyckeltalen samt med uppföljning av support, 

redovisning avbrott och incidenter samt hur 

beredskapen nyttjats.  

Krisledningsnämnd 
Krisledningsnämnden är kommunens beslutande 

organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet att 

överta hela eller delar av beslutanderätten för 

kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de 

beslut som en eventuell uppkommen krissituation 

kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden har genomfört ett 

protokollfört sammanträde under 2017. Detta för att 

anta en delegationsordning där kommunchef och 

stabschef för krisledningsstaben ges möjlighet att i 

begränsad omfattning, utan beslut från nämnden, 

kunna begära förstärkning från annan kommun 

eller myndighet, medge förstärkning till annan 

kommun eller myndighet samt ge ekonomiskt 

bistånd till enskild. 

Valnämnd 
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

vad som föreskrivs i vallagen och övriga 

författningar som gäller allmänna val. Valnämnden 

har under 2017 startat arbetet inför valet 2018 och 

har sammanträtt vid ett tillfälle.  
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Finansiella 

rapporter 
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Resultaträkning 
 

Belopp i mnkr  Koncernen Kommunen 

  Not 

 

2017 2016 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 1 557,1 553,6 291,4 289,1 

Verksamhetens kostnader 2,23 -1 654,9 -1 641,0 -1 505,5 -1 477,8 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -109,7 -87,3 -56,9 -47,3 

Verksamhetens nettokostnader  -1 207,5 -1 174,7 -1 271,0 -1 236,1 

Skatteintäkter 3 1007,4 963,9 1007,4 963,9 

Generella statsbidrag och utjämning 4 327,4 327,5 327,4 327,5 

Finansiella intäkter 5 35,3 2,7 21,4 14,7 

Finansiella kostnader 6,24 -9,8 -12,3 -9,6 -11,8 

Resultat före extraordinära poster  152,8 107,1 75,6 58,2 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader  -12,2 -11,0   

Årets resultat  140,6 96,0 75,6 58,2 

 

Kassaflödesrapport 

Belopp i mnkr  Koncernen Kommunen 
 Not 2017 2016 2017 2016 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  152,2 96,0 75,6 58,2 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7 112,4 97,5 59,5 49,3 

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar  -2,5 -4,0 -2,5 -4,1 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  262,1 189,5 132,6 103,4 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  37,2 -40,0 16,6 -6,9 

Ökning/minskning förråd och varulager  4,6 -0,7 4,4 -0,6 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -19,1 21,5 6,8 -1,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  284,8 170,4 160,4 94,1 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -249,2 -111,6 -138,7 -91,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1,3 0,0 0,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag  5,9 0,0 1,6 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -2,4 0,0 -2,4 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -244,4 -111,6 -139,5 -91,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  0,0 44,0 0,0 44,0 

Övriga skulder  -0,1 2,8 -0,1 -2,1 

Amortering av långfristiga skulder  -90,0 0,0 -90,0 0,0 

Ökning långfristiga fordringar  -13,9 -10,9 -23,8 -50,2 

Minskning av långfristiga fordringar  0,1 0,0 0,1 109,1 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning långfristigt placerade medel  -8,3 0,1 -8,3 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -112,2 36,0 -122,1 100,8 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Årets kassaflöde   -71,8 94,7 -101,2 103,6 

Likvida medel vid periodens början  230,8 136,1 200,0 96,4 

Likvida medel vid periodens slut  159,0 230,8 98,8 200,0 
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Balansräkning 
 

Belopp i mnkr Not Koncernen  Kommunen 

    2017 2016 2017 2016 

 TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 8 7,2 7,6 7,2 7,6 

Materiella anläggningstillgångar  
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9,25 1 289,4  1 280,5 759,4 734,8 

-Maskiner och inventarier 10 619,3 548,2 52,5 39,1 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 110,7 54,6 73,1 31,3 

Summa materiella anläggningstillgångar  2019,4 1 883,3 885,0 805,2 

Finansiella anläggningstillgångar 12 174,1 150,3 960,0 925,4 

Summa anläggningstillgångar  2 200,7 2 041,1 1852,2 1 738,2 

      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 1,7 1,8 1,7 1,8 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd  11,3 15,9 7,4 11,8 

-Fordringar 14 128,5 163,8 70,9 87,4 

-Kortfristiga placeringar  60,1 60,0 60,1 60,0 

-Kassa och bank  98,9 170,8 38,6 140,1 

Summa omsättningstillgångar  298,8 410,4 177,0 299,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 501,2 2 453,3 2 030,9 2 039,3 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 22     

-Årets resultat  140,6 96,0 75,6 58,2 

-Resultatutjämningsreserv  51,4 51,4 51,4 51,4 

-Övrigt eget kapital  1 250,5 1 154,5 1 116,2 1 058,0 

Summa Eget Kapital  1 442,5 1 301,9 1 243,2 1 167,6 

Minoritetsintressen  10,1 10,1   

Avsättningar       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15,16 15,8 13,9 15,8 13,9 

-Andra avsättningar 15 111,6 103,8 44,7 47,2 

Summa avsättningar  127,4 117,7 60,5 61,1 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 613,8 699,7 490,9 581,1 

Kortfristiga skulder 19 307,4 323,9 236,3 229,5 

Summa Avsättningar och Skulder  1 048,6 1 141,3 787,7 871,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   2 501,2 2 453,3 2 030,9 2 039,3 

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

Ansvarsförbindelser      

-Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller 
avsättningar 

17,20 463,7 519,6 463,7 519,6 

-Övriga ansvarsförbindelser 21 110,6 121,3 110,6 121,3 
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Noter, upplysningar 
(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

  2017 2016 2017 2016 

Verksamhetsknutna bidrag   151,4 169,2 

Avgifter       44,0 41,6 

Försäljning, hyror   96,0     78,3 
78,3 Övriga intäkter   0,0 0,0 

Totalt 557,1 553,6 291,4  289,1 

därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster försäljning tomter 8,6  8,6 0,0 

-Ers för trafiklösning Ubbarp 2,5  2,5  

 

 Not 2 Verksamhetens Koncernen Kommunen 

 kostnader 2017 2016 2017 2016 

Personalkostn. inkl. reseers.   922,3 885,4 

Kostnader för pensioner   97,3 96,4 

Bidrag   49,0 49,8 

Köp av verksamhet   197,7 206,0 

Övriga kostnader   239,2 240,8 

Totalt 1654,9 1641,0 1505,5 1477,8 

därav jämförelsestörande poster    

-Inlösen av intjänad 
pensionsrätt 
 

24,8 24,8 24,8 24,8 

-Nedskrivning fastighet 9,9    

 

Not 3 Skatteintäkter  Kommunen 

  Kr/invånare 2017 2016 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  1 011,0 967,7 

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid -204 -4,8 -4,8 

Antal invånare 1/11 2016: 23 796   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  -206   
Slutavräkning enl SKL -153   
Att korrigera för året  1,2 1,0 

Totalt  1 007,4 963,9 

 

 

 

 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     Kommunen 

      2017 2016 

Inkomstutjämning 
  

238,3 219,8 

Strukturbidrag 
  

 1,3 

Kostnadsutjämning 
  

10,1 14,0 

Regleringsavgift/bidrag 
  

-0,2 -0,7 

Utjämningsbidrag LSS 
  

17,6 17,5 

Kommunal fastighetsavgift 
  

42,1 40,1 

Kommunbonus ökat bostadsbyggande   2,8 7,5 

Generella bidrag från staten 

 
  16,7 28,0 

Totalt     327,4 327,5 

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar erhölls 2016 med 28 

mnkr.  

 

Not 5 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen  
2017 2016 2017 2016 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 

Räntor utlämnade lån 
  

8,6 9,8 

Utdelning aktier 
  

1,1 1,1 

Övriga finansiella intäkter 
  

11,7 3,9 

Totalt 35,3 2,7 21,4 14,7 

därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster i 
pensionsportföljen 

 
8,4 

 
0,0 8,4 0,0 

-Utdelning från Stubo Holding 
AB  

24,0  

  
 

Not 6 Finansiella kostnader 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016
 2015 

Räntekostnader 
 10,3
 11,2 

Övriga finansiella kostnader
 1,5
 0,4 

Totalt 12,3
 13,1
 11,8
 11,6 

 
 
 
  

 

Koncernen Kommunen  
2017 2016 2017 2016 

Räntekostnader 
 

9,1 10,3 

Övriga finansiella kostnader 0,5 1,5 

Totalt 9,8 12,3 9,6 11,8 

 
     

    

Not 7 Specifikation av ej likviditets- 
   

Kommunen 

påverkande poster 
   

2017 2016 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

56,9 47,3 

Justering för gjorda avsättningar 
   

1,8 0,8 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

-0,1 -0,1 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

0,9 1,3 

Totalt 
   

59,5 49,3 
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen  
2017 2016 

Redovisat värde vid årets början 7,6 0,0 

Investeringar 0,0 3,1 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 

- 

 

- 

Nedskrivningar - - 

Återförda nedskrivningar - - 

Avskrivningar -1,9 -1,2 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,5 8,6 

Övrigt - -2,9 

Redovisat värde vid periodens slut 7,2 7,6 

 
Alla immateriella anläggningstillgångar är att betrakta som förvärvade. 

Anskaffningsutgifter motsvarande 8,6 mnkr har år 2016 omklassificerats 

och flyttats från Maskiner och inventarier till Immateriella 

anläggningstillgångar. Utgifterna avser systemutvecklingsutgifter. Under 

Övrigt redovisas de ingående ackumulerade avskrivningarna.   

Not 9 Mark, byggnader och tekniska Kommunen 

anläggningar 2017 2016 

Redovisat värde vid årets början 734,8 723,8 

Investeringar 47,9 35,7 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

                  
-0,8 

 
-0,1 

Nedskrivningar -1,1 0,0 

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -41,7 -39,5 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 20,3 15,0 

Övrigt  

 

Redovisat värde vid periodens slut 759,4 734,8 

 

Not 10 Maskiner och inventarier 
  

Kommunen    
2017 2016 

Redovisat värde vid årets början 
  

39,1 25,8 

Investeringar 
  

25,5 24,3 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

- - 

Återförda nedskrivningar 
  

- - 

Avskrivningar 
  

-12,1 -6,6 

Överföring från/till annat slag av tillgång 
  

0,0 -7,2 

Övrigt   0 2,9 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

52,5 39,1 

 
 

Not 11 Övriga materiella  
  

Kommunen 

anläggningstillgångar 
  

2017 2016 

Redovisat värde vid årets början 
  

31,3 20,4 

Investeringar 
  

63,6 27,2 

Överföring från/till annat slag av tillgång 
  

-21,8 -16,4 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

73,1 31,3 

 

Not 12 Finansiella Kommunen 

anläggningstillgångar 2017 2016 

Aktier och andelar 219,0 216,6 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

104,1 95,7 

Långfristiga fordringar 636,9 613,1 

Summa finansiella anläggningstillgångar 960,0 925,4 
 

Aktier och andelar 
  

Kommunen   
Antal 2017 2016 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB   2,4  

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
 

190,1 190,1 

Totalt 
  

219,0 216,6 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt 
andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat 
om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr för Ulricehamns kommun. 
Ulricehamns kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgick 2017-12-31 till 20,9 mnkr. 
  

Långfristigt placerade medel för pensioner 
  

Kommunen    
2017 2016 

Räntebärande inkl. fonder 
  

46% 49% 

Aktier inkl. fonder 
  

53% 51% 

Likvida medel   
  

1% 0% 

Årets avkastning 
  

8,3 -0,1 

Totalt placerat 
  

104,1 95,7 

 

Långfristiga fordringar 
  

Kommunen    
2017 2016 

Ulricehamns Energi AB 
  

255,0 245,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,5 1,5 

STUBO AB 
  

281,2 281,2 

Vist Fastighets AB 
  

50,0 50,0 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   45,3 35,4 

Kommuninvest förlagslån*   3,9 0,0 

Totalt 
  

636,9 613,1 
*Kommuninvest förlagslån är flyttat från långsiktigt placerade medel för 

pensioner. 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  1,8
 2,6 

 

  
Kommunen    
2017 2016 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829  
  

1,7 1,8 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg utmed väg 
1829. Storleken på beloppet blev beslutat i samband med slutet avtal 
med Trafikverket under 2012 där kommunens del, 50 %, bedömdes till 
2,97 mnkr. GC-vägen är nu färdigställd och bidraget har justerats ner till 
2,38 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år. 
 
 

Not 14 Fordringar Koncernen Kommunen  
2017 2016 2017 2016 

Kundfordringar 52,0 84,4 5,0 5,1 

Fordringar på staten   40,4 64,1 

Interimsfordringar   18,9 13,7 

Övriga kortfristiga fordringar 76,5 79,4 6,6 4,5 

Totalt 128,5 163,8 70,9 87,4 
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Not 15 Avsättningar 
  

Kommunen    
2017 2016 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

13,9 11,9 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,6 -1,0 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

1,9 2,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,1 0,1 

Förändring av löneskatt 
  

0,4 0,4 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt  
  

0,1 -0,2 

Utgående avsättning 
  

15,8 13,9 

 
 

Övriga avsättningar 
  

Kommunen    
2017 

 

2016 

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

45,7 47,5 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-2,5 -1,8 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

43,2 45,7      

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,7 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 -0,7 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0      

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,5 2,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 -0,5 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

1,5 1,5      

Bredbandsutbyggnad 
    

Ingående värde 
  

0,0 2,3 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 -2,3        

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
 

Not 16 Pensionsavsättningar 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Särskild avtals/ålderspension 
  0,0
 0,5 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
  
 7,2 7,8 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  4,0
 1,3 

Summa pensioner  
 11,2 9,6 

Löneskatt  
 2,7 2,3 

Summa avsatt till pensioner 
  13,9
 11,9 

 

  
Kommunen    
2017 2016 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

6,8 7,2 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

5,9 4,0 

Summa pensioner 
  

12,7 11,2 

Löneskatt 
  

3,1 2,7 

Summa avsatt till pensioner 
  

15,8 13,9 

 

Not 17 Pensionsförpliktelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Pensionsförpliktelser i balansräkning
  
 13,9 11,9 

  
   

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
  
 519,6 548,9 

Summa pensionsförpliktelser 
  533,5
 560,8 

Finansiella pensionstillgångar 
  95,7
 95,8 

-Marknadsvärde 95,6 mnkr 
  
  

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser  
 437,8 465,1 

 

  
Kommunen    

2017 2016 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

15,8 13,9    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

463,7 519,6 

Summa pensionsförpliktelser 
  

479,5 533,5 

Finansiella pensionstillgångar 
  

104,1 95,7 

-Marknadsvärde 108,6 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-   375,4 437,9 

förpliktelser)     

Aktualiseringsgrad KPA   96,0% 94,0% 

Överskottsfond KPA   0 0,2 

Överskottsfond Skandia 
  

0,8 0,3 

 

Not 18 Långfristiga skulder 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016
 2015 

Långfr. lån, Kommuninvest
 
 
 475,0
 431,0 

Långfr. lån, Handelsbanken
 
 
 90,0
 90,0 

Långfristig leasingskuld
 
 
 0,0
 0,0 

Skuld för investeringsbidrag
 
 
 16,1
 18,2 

Totalt 699,7
 652,9
 581,1
 539,2 

 

Koncernen Kommunen  
2017 2016 2017 2016 

Långfr. lån, Kommuninvest   475,0 475,0 

Långfr. lån, Handelsbanken   0 90,0 

Långfristig leasingskuld   0,0 0,0 

Skuld för investeringsbidrag   15,9 16,1 

Totalt 613,8 699,7 490,9 581,1 

  

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen  
2017 2016 2017 2016 

Leverantörsskulder 
  

61,5 50,6 

Skatteskulder o moms 
  

10,6 6,2 

Semesterlöneskuld 
  

53,6 53,6 

Okompenserad ö-tid 
  

1,7 1,5 

Anställdas skatter 
  

15,1 14,7 

Arbetsgivaravgifter 
  

18,2 17,8 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

40,5 39,2 

Övriga interimsskulder 
  

35,1 45,9 

Totalt 307,4 323,9 236,3 229,5 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 

upp bland skulderna eller avsättningarna 
  

2017 2016 

Pension till efterlevande 
  

3,0 2,9 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

307,9 346,6 

Livränta  
  

12,5 12,7 

PA-KL och äldre utfästelser 
  

49,8 56,0 

Summa 
  

373,2 418,2 

Löneskatt 
  

90,5 101,5 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

463,7 519,6 
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Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Stadshus AB  
 97,5 99,0 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
  
 10,2 30,8 

Förlustansv egna hem 
  0,3
 1,0 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  8,0
 8,3 

Ulricehamns IF  
 5,3 5,4 

Totalt  
 121,3 144,5 

 

  
Kommunen    
2017 2016 

Stadshus AB 
  

97,5 97,5 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 
  

- 10,2 

Förlustansv egna hem   0,2 0,3 

Ulricehamns IFK   7,8 - 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening   - 8,0 

Ulricehamns IF 
  

5,0 5,3 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,1 - 

Totalt 
  

110,6 121,3 

 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 
miljarder kr och totala tillgångar till 349,2 miljarder kr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 684,1 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 694,7 mnkr. 
 

Not 22 Eget kapital, 
koncernen 2017 

Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 154,5  96,0 

Omföring av föregående års 
resultat  96,0 -96,0 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

140,6 

Vid årets slut 51,4 1 250,5 140,6 
 

 
 

  

Not 23 Leasingavgifter lös egendom    

 2017 2016 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 1,3 1,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,6 0,4 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

1,9 1,4  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 5,6 10,8 

Senare än 1 år men inom 5 år 1,0 6,6 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

6,6 17,4 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
 00 Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,0 0,0 
 

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

 

Not 24 Derivatinstrument   

2017 Nominellt 
belopp 

Säkrad volym Marknadsvärde 

Ränteswappar -269,0 -269,0 -18,1 

 
Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett högre 
räntekostnader.  

Låneskulden som säkrats med fast ränta genom derivaten har till största 
delen lånats vidare till bolag inom kommunkoncernen. 

Genomsnittligränta på derivat: 2,16 % 

Genomsnittlig räntebindning (duration) för derivat: 2,58 år 

 

Not 25 Nedskrivningar Kommunen  

2017  Belopp Slag av tillgång 

Stadsskogen, 
exploateringsområde 

 1,1 Anläggningstillgång 
Anledning till nedskrivningen avseende Stadsskogen är att bokfört 
restvärde justeras med hänsyn till förväntade intäkter. 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta 

innebär bl.a. att intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga 

placeringar har gjorts post för post till det lägsta av 

verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett 

under 2017.Rekommendationen från RKR om 

komponentavskrivningar började tillämpas från och 

med bokslut och årsredovisning för 2014.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 

och kommunalförbund där kommunen har minst  

20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under 

året i kommunkoncernens sammansättning. 

Jämförelsestörande poster 

Extraordinära och jämförelsestörande 

poster 

En post klassificeras som extraordinär om följande 

tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till 

posten saknar ett tydligt samband med den 

ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att 

den inte kan förväntas inträffa ofta eller 

regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 

eller transaktioner som inte är extraordinära men 

som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser 

med andra perioder. 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 

baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 

decemberprognos i enlighet med rekommendation 

RKR 4.2.  

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och 

gatukostnadsersättningar tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 

skulder och periodiseras över anläggningens 

nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att 

de reducerade det bokförda värdet. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 

eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 

konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3, 

5, 10, 15, 20, 33, 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 

omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 

(t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, 

organisationsförändringar). Normalt omprövas dock 

inte tillgångars nyttjandeperiod om 

avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det 

bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en 

ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 

kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras 

den normalt bara om det oavskrivna beloppet för 

tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun 

anläggningstillgångarna i olika komponenter i de 

fall nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning 

väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med 

rekommendation 11.4 från Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR).  
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För anläggningar som komponentindelas tillämpas 

följande avskrivningstider: 

Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år. 

Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt ingen 

avskrivning. 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika 

stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som 

gräns för materiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning 

regleras i av fullmäktige antaget reglemente. 

Pensionsportföljen är värderad till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller 

skulder redovisas per likviddagen. Finansiella 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

värderas till anskaffningsvärdet. 

Avsättningar 

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och 

beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins 

återställande har tagits upp till det belopp som 

bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 

balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 

ansvaret för återställandet av deponin medan 

Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 

det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen 

från Ulricehamns Energi, januari 2018, beräknas 

återstående kostnad till 41,5 Mkr. Differensen 

mellan beräkning och avsättning är förhållandevis 

låg (4 %) vilket motiverar att avsättningen behålls i 

nivå med ingående balans.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 

ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 

För avtal med samordningsklausul utgår 

beräkningen från de förhållanden som är kända vid 

bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 

beräkningen utifrån att ingen samordning kommer 

att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till 

särskild avtalspension redovisas som avsättning när 

det är troligt att de kommer att leda till 
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Revisionsberättelse 
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Revisionen 

Resultat (mnkr)  
2017 

Budget 
2017 

 
2016 

Verksamhetens kostnader 1,1 1,4 1,2 

Avvikelse mot budget 0,3   

 

 

Valda revisorers uppgifter 

Uppdraget som vald revisor är självständigt och 

oberoende i förhållande till medrevisorerna 

(regleras i Kommunallagen, kap 9). "Revisionen" 

utgör alltså inte en kommunal nämnd. 

Vi granskar i den omfattning som följer av god 

revisionssed verksamhet som bedrivs inom 

nämnder, styrelsers och beredningars 

verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande och om den interna kontrollen är 

tillräcklig. Lekmannarevisorerna för kommunens 

bolag utses ur gruppen valda revisorer. Revisorerna 

biträds av en sakkunnig anställd på 40 %. 

Lekmannarevisorerna kan också välja att biträdas av 

den sakkunnige. 

 

Årets verksamhet 

Kommunkoncernen 

Vi har under hösten 2016 genomfört 

informationsmöten med ordföranden och 

verkställande direktörer för de helägda kommunala 

bolagen. Synpunkter och förhållanden som 

framkommit vid dessa möten har använts och 

kommer att användas för planeringen av 

lekmannarevisionen för bolagen. 

Lekmannarevisorerna har upprättat 

granskningsrapporter för respektive bolag. 

Rapporterna är överlämnade till årsstämmorna och 

bifogas revisionsberättelsen för kommunen. 

Granskningarna har bland annat behandlat 

samordning, styrning, ledning, verksamhet, 

ekonomi, risk och intern kontroll inom respektive 

bolag. 

 

Nämnderna och förvaltningen 

Under 2017 har vi regelmässigt bjudit in företrädare 

för förvaltningen (kommunchef, sektorschefer, 

stabschefer och verksamhetschefer). Syftet med 

mötena har varit att få en bild av respektive sektors 

förutsättningar att utföra sina uppdrag och nå 

uppsatta mål, men också för att få svar/förklaringar 

till olika förhållanden. 

Genomförda och pågående granskningar: 

 Granskning av bisysslor och jäv. Rapporten 
överlämnad till Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige och de kommunala 
bolagen. 

 Granskning av kommunens avtal med ICA. 
Rapporten överlämnad till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 Granskning av ”kommunens och de 
kommunala bolagens åtaganden i samband 
med Världscupen 2017”. Rapporten 
överlämnad till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i mars 2018. 

 Granskning av ”Omfattning och riktlinjer 
för frivilliga bidrag”. Granskning pågår och 
planeras vara färdig under våren 2018. 
 

Beredningar 

Möten genomfördes under hösten 2015 med 

beredningsledare och vice beredningsledare för 

beredningarna: välfärd, lärande och 

samhällsutveckling. Under 2017 planerade vi att 

granska någon eller några beredningar men p.g.a. 

kommunens egna översyn av förutsättningarna för 

beredningarna avvaktar vi med granskning. 

Väsentlighet och risk 

Som grund för vår planering använder vi bl.a. 

protokoll och underlag från nämnder och styrelsen 

och den information vi inhämtar vid möten med 

bolag, nämnder, beredningar och tjänstemän.  

Intern kontroll 

Särskild prövning av intern kontroll har skett. 

Resultatet kommer att presenteras för oss i 

samband med granskningen av årsredovisningen 

och ligga till grund för vår revisionsberättelse. 

Därutöver har även löpande granskning skett av 

rutiner för väsentliga processer.
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Ansvarsprövning 

Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse 

lämnad till kommunfullmäktige. Kommunens 

delårsrapport:  Utlåtande och granskningsrapport 

lämnad till kommunstyrelsen  och 

kommunfullmäktige. Kommunens 

donationsstiftelser med förmögenhet understigande 

10-prisbasbelopp: Rapport och revisionsberättelser 

lämnade till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Förutom ovan presenterad 

verksamhet har vi årligen informationsutbyte med 

kommunfullmäktiges presidium.  

Vi inbjuder regelmässigt företrädare för 

kommunens verksamheter till våra sammanträden 

för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i 

nätverksträffar med övriga förtroendevalda 

revisorer i regionen.  

 

 

 

Framtiden 

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi 

uppdaterar planen fortlöpande. 

Under 2018 kommer revisorerna bland annat 

fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens 

interna kontroll, granska omfattning och styrning av 

frivillig bidragsgivning, om tillgången på 

korttidsboende är tillräcklig och om 

dimensioneringen är ekonomiskt effektiv, om 

kommunikationsplanen och plan för dokumentation 

är tillräckliga och om de tillämpas samt följa upp 

resultatet av fullmäktiges mål för att uppnå ”god 

ekonomisk hushållning”.  

Övrigt 

Genomförda granskningar översänds till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och skall 

genom kommunens försorg också publiceras på 

kommunens hemsida under rubriken 

”Kommunrevisionen”. Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige erbjuds sedan några år 

regelmässigt föredragning av upprättad granskning.  
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1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

1.1.1 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020. 

1.1.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

I december månad ökade kommunens befolkning med 37 personer. Folkmängden i kommunen var därmed 24 296 
personer vid årsskiftet 2017/2018. Befolkningen har sammanlagt ökat med 409 personer under året. Vilket är den 
genom tiderna största årliga befolkningsökningen i kommunen, d.v.s. större än det förra rekordet från år 2016 på 393 
personer. 

Målvärdet för 2017 på 23 850 invånare är överträffat med råge, därför grönmarkeras målet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
23 887invånare 24 259invånare 23 850invånare 

1.1.1.2 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Viktigt för att kommunen ska uppnå 25 000 invånare till år 2020 är att skapa möjligheter för folk att bo och verka i 
kommunen. Möjligheter som vi på exploateringsenheten bidrar med är att se till att markreserven är god för att sedan 
vidare inom kommunen kunna planlägga och skapa planlagd mark för exploatering och utveckling. 
Markförhandlingar är högt prioriterade inom exploateringsfunktionen och flertalet pågår. Vi bidrar även med att se 
till att infrastrukturen i kommunen fungerar idag men också med tanke på framtiden. En smidig och bra hantering av 
fastighetsrättsliga ärenden är avgörande för takten på utbyggnaden av områden och genomförandet av detaljplaner 
för att möjliggöra nybyggnation. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Markreserven och proaktiviteten behöver stärkas. Den antagna markförvärvspolicyn ger oss inriktning och en styrka i 
att fortsatt driva en offensiv förvärvsstrategi. Vi arbetar nu vidare i att ta fram handlingsplaner för ett flertal 
strategiska fastighetsförvärv för att komma vidare. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
23 887invånare 24 259invånare 23 850invånare 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Påbörja förstudie om ÅVS för ringled/förbifartskall skall tas fram 
eller ej 

En åtgärdvalsstudie kommer genomföras under 2018. 

1.1.1.3 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Befolkningsstatistiken har överträffat prognoserna. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen är starkt beroende 
av hur mycket bostäder som produceras i kommunen och därför är kommunens förmåga att planera och verkställa 
exploatering och utbyggnadsprojekt avgörande för vilken befolkningsutveckling kommunen har. 

  



Uppföljning Tertial 3 5(49) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens bidrag till en ökad befolkning inbegriper flera områden. Vi arbetar givetvis med framtagande av 
detaljplaner för att bereda möjligheter att nyttja marken för de ändamål som samhället kräver för att kunna 
expandera. Detta innebär egentligen all planläggning för alla ändamål som vi genomför för att skapa ett samhälle som 
erbjuder möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva företag, bli gammal samt att hitta infrastrukturella lösningar för att 
få samhället att utvecklas hållbart. Vi utvecklar våra processer för en snabbare och bättre planprocess där vi undviker 
förseningar på grund av vår oförmåga att arbeta effektivt eller där kvalitén brister och överklaganden etc. blir 
fördröjande för exploateringsprocessen. Rekrytering av kompetent personal samt utveckling av befintlig personal är 
mycket viktig för att kunna nå ovan. 

Enheten arbetar även med delar av den bygglovsprocess som rör kartframtagning och mätuppdrag för att säkerställa 
en kvalitativ och säker bygglovsprocess. Fungerar dessa processer bra bidrar även det till en attraktivitet och en bra 
möjlighet för människor att trivas, bo kvar och utvecklas inom kommunen. Detta inbegriper även GIS-verksamheten 
där vi även försöker sprida den informationsrikedom som finns i vår databas. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
23 887invånare 24 259invånare 23 850invånare 

1.1.2 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska 

1.1.2.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har under perioden jan-dec 2017 ca 6,2 % i total sjukfrånvaro där det finns variationer i den 
sektorsspecifika sjukfrånvaron. Det innebär att sjukfrånvaron har defacto minskat sedan 2016 (från ca 6,5%) och 
trenden är bruten. 

Utvecklingen ser olika ut i respektive sektor men genom allt mer dedikerat och prioriterat arbete så förefaller 
sjuktalen att vända. Strategiskt måste arbetet med ett hållbart arbetsliv fortsätta i syfte att få bra verksamhet med en 
god arbetsmiljö då det är ett långsiktigt arbete även under 2018-2019. I vissa fall påverkar sjuktalen verksamheten 
och därmed våra kunder på ett negativt sätt (vikarier, väntetider eller avvikelser i kvalitet) där omsättningen 
sannolikt kan generera ohälsa i förlängningen tillsammans med arbetssituationen i stort. Sammanfattningsvis 
förefaller själva inflödet av nya sjukfall planat ut under T3 men problematiken står tydligt fast i att 
långtidssjukfrånvaron utmanar. Det positiva är dock att antalet helt långtidssjukskrivna är nu nere på ca 41-45 
personer under T3 jämfört med 55-62 personer T3 2016. Det finns svaga tendenser att korttidssjukfrånvaron 
minskar, men det är för tidigt att dra några slutsatser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med att lokalt analysera sjukfrånvaron och vidta åtgärder systematiskt måste fortsätta, där en sektor 
använder så kallade "analysverkstäder" i syfte att stötta chefen i analys och åtgärder för exvis arbetsmiljö. Detta 
förefaller har fått en viss effekt där dessa lärdomar skulle kunna aggregeras och sedan exemplifieras inom hela 
förvaltningen. Trenden sedan 2015 är bruten för den sektorn även om mycket arbete kvarstår att skapa en hållbar 
arbetsmiljö. Högre chefs uppföljning av lokala chefers insatser kring sjukfrånvaron i intervallet dag 15-59 måste 
förstärkas och prioriteras i syfte att snabbt vidta åtgärder för snabb återgång i tjänst, där exvis 
rehabiliteringsprocessen och stegen under vecka 3-4 är betydelsefull. I vissa ärenden bör arbetsförmågebedömningar 
sättas in tidigare. I de fall detta har gjorts förefaller det som att man kan exvis få enskilda medarbetare att arbeta 
deltid. 

Uppföljning och åtgärder för vissa enheter måste förbättras samt att lokalt arbete kring att sänka sjukfrånvaron får en 
tydlig prioriteringsordning för särskilt utsatta verksamheter eller enheter. Där det har blivit prioriterat förefaller det 
ha fått effekter. Som tidigare aviserat har rehabiliteringsprocessen setts över (T1) och dialog har förs med 
Företagshälsovård att testa en tjänst med rehabiliteringskoordinator under T3. Detta är nu på prov inom 
funktionshinderverksamheten för att följas upp under T1 2018. Arbetsmiljöutbildningar har genomförts igen under 
T3, tillsammans med att det infördes ett nytt incidentrapporteringssystem, KIA, för att förbättra strategiskt arbete 
med tillbud och arbetsskador under T2. Implementering av KIA har fortsatt under T3 där det finns insanser för 
fortsatt utveckling i syfte att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, 
(%) 

6,5% 6,2% 5,5% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud 
- grundläggande arbetsmiljöutbildning hur arbetar man som chef för 
att få ett hållbart arbetsliv 

 

 Utbildning för chefer och arbetsplatsombud i arbetsmiljö 
tillsammans med avonova 

 

 Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud gällande 
alkohol och droger med stöd av Aleforsstiftelsen 

 

 Utbildning i "svåra samtal" med stöd av Avonova 
 

 Införande av nytt incidentrapporteringssystem KIA 
 

 SAM-i-STRATSYS 2018 
 

 Föreläsning/ar om att förebygga stress med extern föreläsare 
 

 Översyn av arbetsmiljöpolicy 
 

1.1.3 Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövning i 

kommunen ska bli bättre. 

1.1.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Företagarnas omdöme kopplat till myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och 
hälsoskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs upp i insiktsmätningen. Resultatet för 2017 är ännu 
inte klart utan kommer i april 2018. Ulricehamns kommun låg föregående uppföljning över målvärdet vilket var 
positivt. Målvärdet höjdes därefter för att hamna på riksgenomsnittet. Utfallet 2016 visar ett resultat på 63,39 % 
jämfört med 64,52 % år 2014. Det är endast ett fåtal svarande, totalt 85 svar 2016 jämfört med 214 svar 2014 och det 
saknas resultat inom en rad områden. Det är därför svårt att dra några direkta slutsatser av resultatet, men sektorn 
ser att det fortsatt är ett prioriterat område att arbeta med. Särskilt behöver effektiviteten, kommunikation i ärenden 
och vår tillgänglighet förbättras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i 
verksamhetsplanen prioriterats inför 2017 och 2018, med påbörjade och kommande aktiviteter. Sektorn arbetar 
aktivt med att förbättra sina ärendeprocesser och rutiner för att förbättra resultatet. En del i arbetet är att öka 
servicen mot företagen genom att förbättra tillgängligheten, kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare 
konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och kontinuitet i personalgruppen förbättrar företagarnas omdöme. Sektorn 
måste särskilt fokusera på kompetensen i arbetsgruppen genom att vidareutbilda personalen och ingå i olika nätverk 
för att höja kunskapen hos medarbetarna. 

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Vad ger företagarna för sammanfattande 
omdöme om myndighetsutövningen 
(företagsklimatet) i kommunen? 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

63,39%  69% 
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1.1.4 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska 

bibehållas. 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys  

Under 2017 har samtliga barn erbjudits plats inom den lagstadgade tiden. 

Åtgärder/insatser för utveckling  

Att fortsätta ansöka om statsbidrag för minskade barngrupper. 

Att kontinuerligt följa upp processen med barnkön och behov av lokaler samt kommunicera detta inom förvaltningen 
enligt struktur och rutiner. 

Att jobba vidare med bemanningsplanering och effektivitet i organisationsstruktur. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

100% 100% 100% 

1.1.4.2 Förskola till årskurs 6 

 Uppfyllt 

 rAnalys  

Under 2017 har samtliga barn erbjudits plats inom den lagstadgade tiden. Alla vårdnadshavarna har inte fått den 
plats de önskat för sina barn. Det är främst barn i centralorten och Gällstads förskoleområde som inte har fått 
önskade platser.Det har skett en kontinuerlig genomlysning av hur många platser som lokalerna är avsedda 
för.Förskolecheferna har organisterat sin verksamhet så att kommunen kunnat uppfylla lagkravet.Det har dock 
inneburit att barngruppernas storlek har ökat 

Åtgärder/insatser för utveckling  

 Att fortsätta ansöka om statsbidrag för minskade barngrupper 

 .Att kommunicera med beslutsfattare om det ökade behovet av barnomsorgsplatser i centralorten och 
Gällstads förskoleområde. 

 Påskynda byggen om ny förskolor. 
 Se över hur barnens tider ser ut över hela dagen för att kunna vara lokaleffektiva 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

100% 100% 100% 

1.1.5 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka 

1.1.5.1 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Andelen behöriga, exklusuve elever med tf.nummer, till gymnasiet har ökat från läsåret 15/16 till 16/17 från 85,5 % till 
87,4 %. Behörigheten inkusive elever med tf. nummer med behöriga läsåret 15/16 är 78,3 % och läsåret 16/17 79,6 %. 

Ätradalsskolan har över tid gjort en förbättring i sina resultat medan Stenbocksskolan de senaste åren har försämrat 
sina resultat. Det ämne som framförallt genererar en låg måluppfyllelse är matematik. 

Fokus på elevernas måluppfyllelse genom kartläggning och riktade insatser som läxläsning, måluppfyllelsetid, enskilt 
stöd samt lov och sommarskola har gett effekt. Samtliga förstelärare har ett förtydligat och utvidgat uppdrag i arbetet 
mot en högre måluppfyllelse. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när en elev inte riskerar att nå ett betyg. Klasskonferenser, samarbete 
med CEH och ta fram nya rutiner samt strategiskt arbete med anpassningar tillsammans med EHT. 

Särskilda undervisningsgrupper på de båda 7-9-skolorna för att möta elever i stort behov av stöd. 

Centrala elevhälsan stöttar de båda skolorna med riktade insatser och även ett samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Utvärdering och preventionsarbete med EHT och nätverksträffar med specialpedagog och speciallärare. 

Läxläsning erbjuds vid både Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Lovskola erbjuds alla elever under hela läsåret. 

Läslyftet genomförs under läsåret 2017/2018. 

  

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 

85,5% 76,9% 100% 

1.1.5.2 Stenbocksskolan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Det antal elever som var behöriga till ett yrkesprogram var 74,3% vid utgången av läsår 16/17. Detta kan jämföras 
med 84,6% (76,8%) för läsår 15/16. Siffrorna inom parentes är inklusive elever med tf-nummer. Vi konstaterar att 
måluppfyllelsen har sjunkit sedan föregående läsår. 

Målet är 100% behörighet till gymnasiet. Forskning visar att icke behörighet och ej genomförd gymnasieutbildning 
med gymnasieexamen medför en ökad exkludering i samhället för individen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Betyg och bedömning är ett område vi ska utveckla än mer, vi vet också att omdömen behöver bli än mer 
framåtsyftande. Detta lyfts för diskussion i ALL, arbetslag och på APT. Vi kommer också tydligare diskutera hur vi ska 
förhålla oss till avstämningstillfällena 15/10 samt 15/3 och vilken nivå vi ska ha. Sambedömning sker vid de nationella 
proven vilket kvalitetssäkrar vår bedömning och skapar likvärdighet. 

Planeringen är arr verksamheten ska utökas med mer specialpedagogisk/speciallärarkompetens för att kunna erbjuda 
bättre stöd till elever som har svårt att nå målen samt organisera för att bli än bättre på att tidigt identifiera behov. 

Den lokala EHT-planen är reviderad i augusti 2017 och är kommunicerad ut i verksamheten. Strategier för tidiga 
insatser och kartläggningar när en elev riskerar att inte nå ett betyg är också något som vi fokuserat på. Den 
handledning som genomfördes av CEH under våren 2017 fortgår även kommande läsår, men tar sig en annan form. 
Vi kommer att tillsammans med dem arbeta fram nya rutiner, som bland annat syftar mot att våra ärendegångar blir 
tydligare. 

Under kommande läsår genomför alla lärare på skolan en fortbildning som heter läslyftet. Detta ska komma eleverna 
tillgodo också och vi kommer att lägga extra stor vikt vid att utveckla läs- och skrivandet hos eleverna. 

Fortsatt arbete med att våra tjänster ska besittas av behörig och kompetent personal. Detta sker genom att det i god 
tid före vikariaten för de obehöriga går ut lägga ut tjänsterna. Detta för att inte de glapp som annars uppstår ska 
finnas. Mentorer är utsedda för alla obehöriga samt nyutexaminerade lärare. 

Tillsättande av biträdande rektor tror vi kommer att ge skolledningen större möjlighet att vara ute i verksamheten och 
arbeta med pedagoger ocg elever. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 

84,6% 74,3% 100% 
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1.1.5.3 Ätradalsskolan 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Enhet Klass Behörighet yrke Behörighet estet Behörighet samhälle Behörighet natur 

Ätradalsskolan 9A 76,2% 76,2% 76,2% 71,4% 

Ätradalsskolan 9B 94,4% 94,4% 94,4% 88,9% 

Ätradalsskolan 9C 85,0% 85,0% 85,0% 75,0% 

Ätradalsskolan 9D 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 

Ätradalsskolan Total 86,3% 86,3% 86,3% 80,8% 

Total  86,3% 86,3% 86,3% 80,8% 

VT - 16 

Yrkesprogram 89% 
Estetiska program 84,1% 
Ekonomi, humanistiskt, samhällsprogram 82,9% 
Naturvetenskapligt och tekniskt rgram 78% 

Analys 

I jämförelse med föregående år, se ovan, kan vi se att behörigheten till samtliga program utom yrkesprogram har 
ökat. Vi kan se att resultaten för 9a och 9c är betydligt lägre än för de andra två klasserna. Detta kan härledas till 
elever i behov av särskilt stöd, som vi inte lyckats möte i tillräcklig utsträckning. 

Intressant är dessutom att skolan betydigt har lyckats öka behörigheterna till samtliga program i jämförelse med  
vårterminen 2015. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt analys och arbete på individnivå vid behovsinventering samt ett förändrat arbete där klassföreståndare 
regelbundet inbjuds till EHT för att tidigt fånga upp elevgrupper. Fortsatt utveckling av de särskilda 
undervisningsgrupperna för elever i behov av särskilt stöd. 

En rapport från SYV den 7 februari 2018 visar att större del än brukligt söker gymnasieskolan utanför Ulricehamn Av 
91 elever har 88 sökt någon gymnasieutbildning. Av dessa 88 har 28 sökt till Tingsholmsgymnasiet och övriga till 
Borås eller utanför regionen(6st) 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 

87,7% 83,3% 100% 

1.1.5.4 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Andelen behöriga, exklusuve elever med tf.nummer, till gymnasiet har ökat från läsåret 15/16 till 16/17 från 85,5 % till 
87,4 %. Behörigheten inkusive elever med tf. nummer med behöriga läsåret 15/16 är 78,3 % och läsåret 16/17 79,6 %. 

Ätradalsskolan har över tid gjort en förbättring i sina resultat medan Stenbocksskolan de senaste åren har försämrat 
sina resultat. Det ämne som framförallt genererar en låg måluppfyllelse är matematik. 

Fokus på elevernas måluppfyllelse genom kartläggning och riktade insatser som läxläsning, måluppfyllelsetid, enskilt 
stöd samt lov och sommarskola har gett effekt. Samtliga förstelärare har ett förtydligat och utvidgat uppdrag i arbetet 
mot en högre måluppfyllelse. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när en elev inte riskerar att nå ett betyg. Klasskonferenser, samarbete 
med CEH och ta fram nya rutiner samt strategiskt arbete med anpassningar tillsammans med EHT. 

Särskilda undervisningsgrupper på de båda 7-9-skolorna för att möta elever i stort behov av stöd. 

Centrala elevhälsan stöttar de båda skolorna med riktade insatser och även ett samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utvärdering och preventionsarbete med EHT och nätverksträffar med 
specialpedagog och speciallärare. 

Läxläsning erbjuds vid både Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. Lovskola erbjuds alla elever under hela läsåret. 
Läslyftet genomförs under läsåret 2017/2018. 



Uppföljning Tertial 3 10(49) 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 

85,5% 76,9% 100% 

1.1.6 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets 

högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år ska öka. 

1.1.6.1 Nationella programmen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

93 procent av avgångseleverna från högskoleförberedande program (VT2017) hade grundläggande behörighet. Året 
dessförinnan uppnådde 98 procent grundläggande högskolebehörighet. Avvikelserna mellan dessa data och data i 
Stratsys beror på avhopp och skolbyte. Värdena i Stratsys utgår från vilka elever som påbörjade gymnasiestudier i 
hemkommunen samma år som de fyllde 16 år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förebygga psykisk ohälsa och anpassa utbildningen för elever med psykisk ohälsa. 

Öka skolans kapacitet att hantera särskild stöd. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel (%) 

74,74% 78,65% 100% 

1.1.6.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

93 procent av avgångseleverna från högskoleförberedande program (VT2017) hade grundläggande behörighet. Året 
dessförinnan uppnådde 98 procent grundläggande högskolebehörighet. Avvikelserna mellan dessa data och data i 
Stratsys beror på avhopp och skolbyte. Värdena i Stratsys utgår från vilka elever som påbörjade gymnasiestudier i 
hemkommunen samma år som de fyllde 16 år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förebygga psykisk ohälsa och anpassa utbildningen för elever med psykisk ohälsa. 

Öka skolans kapacitet att hantera särskild stöd. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel (%) 

74,74% 78,65% 100% 

1.1.6.3 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

93 procent av avgångseleverna från högskoleförberedande program (VT2017) hade grundläggande behörighet. Året 
dessförinnan uppnådde 98 procent grundläggande högskolebehörighet. Avvikelserna mellan dessa data och data i 
Stratsys beror på avhopp och skolbyte. Värdena i Stratsys utgår från vilka elever som påbörjade gymnasiestudier i 
hemkommunen samma år som de fyllde 16 år. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Förebygga psykisk ohälsa och anpassa utbildningen för elever med psykisk ohälsa. 

Öka skolans kapacitet att hantera särskild stöd. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel (%) 

74,74% 78,65% 100% 

1.1.7 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende 

enligt LSS § 9.9 ska minska 

1.1.7.1 Funktionsnedsättning 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet är uppnått då fler gruppbostadsplatser inom funktionsnedsättning färdigställde under 2016 samt 2017. Beslut 
har därmed verkställts i en takt under målvärdet 90 dagar. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Genom att inventera behov på längre sikt och planera för en utveckling förväntas beslut om boende med särskild 
service kunna verkställas. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Verkställighetstid i antal dagar från 
beslut till insats avseende boende enl. LSS § 
9.9, medelvärde 

91dagar 89dagar 90dagar 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Aktivt arbete med att finna lösningar för boendebeslut inom FN. 
Behovsanalys av framtida boenden. 

Inom Funktionsnedsättning pågår ett arbete efter inventering av 
kommande behov att i lokalplanen arbeta långsiktigt med 
boendefrågan på en 10-årsplan, för att planera för olika 
boendeformer. 

1.1.8 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som 

vid avslut börjat arbeta ska öka 

1.1.8.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

36 % av andelen avslutade deltagare vid kommunens arbetsmarknadsenhet som går vidare till arbete är ett högt 
utfall. Det är ett mycket gott resultat, då många står långt från arbetsmarknaden. En slutsats är att arbetet vid 
Vägledningscenter och med våra samveranspartners fungerar väl. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete på redan inslagen väg. Vi arbetar individuellt med varje deltagare. För att uppnå ännu högre resultat 
skulle många behöva hjälp att ta körkort, då detta är ett krav för många jobb. Staten har nu infört möjlighet att ta 
CSN-lån för att finansiera körkort. Teori för körkort tillhandahålls av AME. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta, andel (%) 

29,44% 36% 30% 
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1.1.8.2 Arbetsmarknadsenhet 

 Uppfyllt 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta, andel (%) 

29% 36% 30% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Förändra arbetssättet på Arbetscenter mot mer riktade insatser 
efter den enskilde deltagarens behov. 

 

1.1.9 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år 

efter avslutat försörjningsstöd ska öka. 

1.1.9.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet är uppfyllt, vilket är glädjande. Enheten har arbetat med individer utifrån det så kallade arbetsspåret. Det 
innebär att att individen snabbt ska få tillgång till åtgärder som leder till egen försörjning. Försörjningsstöd är 
konjukturberoende och kan snabbt förändras. Skulle konjukturen försämras så är återhämtningen av individer som 
står utan arbete och uppbär försörjningsstöd, släpande, viket innebär att det tar längre tid för för återhämtning för 
den gruppen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen har varit att förtydliga arbetsspåret tillsammans med vägledningscenter på Arbetmarknadsenheten. Dock 
avstannade det arbetet då Enhetschefen för AME tragiskt togs ifrån oss. En ny enhetschef är rekryterad och 
målsättningen är att förstärka samarbetet inom IFO, försörjningsstöd och AME. 

Enheten behöver fortsätta arbeta efter DUA (delegation för unga i arbete) där medarbetare från arbetsförmedlingen, 
försörjningsstöd och AME medverkar. En utveckling av DUA är DUNA och det står för (delegation för unga och 
nyanlända) och tanken är att arbeta efter detta framgent. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

96% 93% 91% 

1.1.10 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga 

målvärdet. 

1.1.10.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Målvärdet på 12 har uppnåtts. Det beror främst på att Ryttershovs hemtjänst som tidigare varit särskilt stor sedan en 
tid har delats till två arbetsgrupper. Lagom stora arbetsgrupper är den absolut största framgångsfaktorn till att hålla 
en god kontinuitet. Verksamheten har tillsatt en superanvändare för TES. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med TES-planering, för optimering av kontinuitet. 

Ökat samarbete mellan hemtjänstgruppernas TES-planerare. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Personalkontinuitet, antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

14 12 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Arbeta med att ha lagom storlek på hemtjänstgrupper. 
 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.10.2 Parkgården 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Målvärdet är 12 och enligt den senaste mätningen har Parkgården 10. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med TES-planering, för optimering av kontinuitet. Ökat samarbete mellan de båda 
hemtjänstgruppernas TES-planerare för att bibehålla kontinuitet. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Personalkontinuitet, antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

10 10 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Aktivt arbete med TES-planering 
 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.10.3 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

En liten hemtjänstgrupp med 13 medarbetare, vilket är högre än målvärdet. Låg omsättning på personal så bibehållen 
kontinuitet. Gruppen har under 2017 minskat på personal på grund av att beställningen minskat. 

  

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Personalgruppen tänker på kontinuiteten så att antal personer hemtjänsttagaren möter minimeras. Låg 
personalomsättning och hög känsla av sammanhang för personalen i gruppen. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Personalkontinuitet, antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

13  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.10.4 Solrosen 

 Uppfyllt 

Analys 

Solrosen har strävat efter en fortsatt bra kontinuitet bland personal som brukare möter i hemtjänsten. Vi ligger vid 
förra mättillfället under målvärdet. En av anledningar till att det är så att att vi aktivt jobbar med detta i TES 
planeringen. Vår personal arbetar med kundens bästa i fokus och försöker minimera antalet besök av olika personer. 
Dock kan man förvänta sig att antalet har ökat en del under sommaren med våra vikarier. 

  

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet pågår ständigt att minimera antalet personal hos brukarna. Vi har haft en ansträngd höst med mycket 
sjukdom vilket gjort att vi behövt använda oss av många vikarier. vi fortsätter att planera och jobba vidare med TES. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Personalkontinuitet, antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

10 11 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
HAr regelbunden kommunikation med TES-planerarna och de har bra 
samarbete sinsemellan. 

1.1.10.5 Ekero 

 Ej påbörjad 

Analys 

Vi har nu nått målvärdet på 12 personer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt god TES-planering samt att ordinarie personal täcker upp för varandra vid sjukdom och att timvikarier rings 
in i minsta möjliga mån. Detta görs redan i nuläget. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Personalkontinuitet, antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

14 12 12 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.10.6 Centrala hemtjänsten 

 Uppfyllt 

Analys 

Sista tertialet har vi kommit ner till 12,76 pesoner i snitt som hemtjänsttagaren möter från att första halvåret haft 
16,70. 

Kontinuerlig mätning görs för att se att trenden är hållfast. Senaste mätningen har centrala hemtjänsten 12 personal i 
snitt som en brukare möter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten är uppdelad i två grupper för att minska antalet personal som en hemtjänsmottagare möter. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.11 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.11.1 Ryttershov 1 

 Uppfyllt 

Analys 

Enheten har uppnått målet. 

2015- 75% 

2016- 83 % 

2017- 93% 

På enheten har sedan 2016 en aktivitetssamordnare. Sjuktalen har minskat. Detta är två framgångsfaktorer 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla kontakt boende-anhörig. Utforma anhörigombud på enheten. Brukarnöjdheten ökar om anhöriga är 
delaktiga i utförandet av omvårdnad 

TES inne- få sin aktivitet utförd på avtalad tid. På detta sett säkerställa brukarens planerade aktiviteter. Effekten blir 
ökad kontinuitet. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

83% 93% 92% 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Personliga samtal, brukarråd, anhörigträffar, fokus på 
genomförandeplan, aktivitetsombudens viktiga roll 

 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
TES inne skall införas på enheten under 2017. 

I samband med att enheten har wifi skall man inhandla en I pad på 
varje avdelning. Den skall användas till de boendes aktiviteter. Vi 
skall undersöka om man kan ha appar tex för att främja arbetet med 
BPSD 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
Dokumentationsombud finns på varje avdelning. Arbetet har inte 
utvecklats under året, då vi har avvaktat ett annat arbetssätt IBIC. 

Enheten kommer nu att arbeta med befintliga genomförandeplaner 
till implementering av IBIC 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Aktivitetsamordnar utvecklar tillsammans med avdelningarnas 
aktivitetsombud kontinuerligt.Det sker med regulbundna möten där 
man planerar aktiviteter på Träffpunkten. Samordnaren knyter nya 
kontakter inom skola, pensionärsgrupper, volontärer, kyrka. Hon ingår 
i nätverk med äldreomsorgens andra aktivitetsamordnare. Enheten 
utvecklar även individuellt anpassade aktiviteter. 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
 

1.1.11.2 Ryttershov 2 

 Uppfyllt 

Analys 

Brukarundersökningen visar på 93% nöjdhet vilket överstger 2016 med råge. 
De har sigit från 85% till 93%. Det är mycket glädjande att se. 
 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det gäller att inte slå sig till ro med att Brukarenkäten visar trevliga sifror utan att försatt arbeta med att höja de 
värdeskapande insatserna. 

Att vinna brukarnas förtroende är viktigt och att öka tryggheten sam minska känslan av ensamhet. 
Det är ett ständigt pågående arbete. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

85% 93% 92% 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Nytt larmsystem inköpas 2018. I larmsytstemet ingår också ett 
planerings och kvatitetsystem sör att trygga upp och säkerhetsställa 
verksamheten. 

Planering inför detta har skett under hösten. 

  

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
Utbildning för all personal genomförd. Ombud utsedda men arbetet 
med IBIC ej uppstartat helt. 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Pärmen upprättad och under införande 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Utveckling av dagverksamheten har skett under 2017 bl.a. gen att ha 
anstäld personal på 50 % samt aktivitetsombud i grupperna. 
Brukarundersökningen visar på 65% nöjdhet vilket är i parantet med 
övriga enheter och riket. 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
All personal fått 2 timmar utbildning i BPSD. 
Ytterligare två BPSD ombud har fått tvådagsar utbildning. 
Nu finns fem BPSD ombud på avdelningen. 
Genomgång av BPSD varje vecka men HSV personal. 
Rutiner är framtagna och välkända för samtlig personal 

Åtgerdsplander upprattade och signeras vid utförande. 

1.1.11.3 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Verksamheten har ett målvärde på 92 %, men ett resultat på 87 %. Nöjdheten har ökat något från föregående år. 
Verksamheten arbetar aktivt med BPSD som arbetssätt, med syfte att stärka den personcentrerade vården, samt IBIC, 
individens behov i centrum. De individanpassade aktiviteterna är inarbetade hos personal och man är noggrann med 
att lyssna av brukarna och tillgodose önskemål i möjligaste mål. Under året 2017 har enheterna möjlighet att äska 
medel för hälsofrämjande aktiviteter för brukarna. Verksamheten arbetar även med brukarråd, anhörigträffar och 
ökad bemanning genom stimulansmedel.Statliga stimulansmedel används riktat mot vård och omsorgsboendena för 
ökad bemanning inom somatiken. Enhetscheferna har gått en motiverande samtalsutbildning, för att främja en 
kommunikation med aktivt lyssnande och motiverande. Hemsjukvården och äldreomsorgen har skapat gemensamma 
pärmar som individen "äger" där information, klagomålsblankett och genomförandeplan med mera skall finnas 
lätttillgängligt. Parkgården har under året arbetat med samtal och en samtalsguide, som stöd för medarbetare att 
hålla välkomstsamtal när nya brukare flyttar in samt hålla planeringssamtal för upprättande av genomförandeplan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Införandet av IBIC pågår. Utbildning för samtliga enheter inom BPSD, pågår under 2017-2018. Arbete med att se 
över måltidsmiljön över dygnet pågår. Samtalsguiden för motiverande samtal ska implementeras på resterande 
enheter. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

86% 87% 92% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
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1.1.11.4 Parkgården 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Nöjdheten ligger under målvärdet, dock ser vi en ökad nöjdhet från föregående år. De fem frågor som vi ser har lägre 
andel positiva svar har vi analyserat och utformat åtgärdsplaner för. 

Vi har under året arbetat med samtal och en samtalsguide, som stöd för våra medarbetare att hålla välkomstsamtal 
när nya brukare flyttar in samt hålla planeringssamtal för upprättande av genomförandeplan. Vi tror att denna insats 
ska ge ett bättre mottagande samt fånga upp oklarheter på ett tidigt stadium samt kunna fång upp vad som skulle 
göra våra brukare mer nöjda med sitt boende. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med samtalsguiden. 

Implementering av TES på vård- och omsorgsboende, där vi tror att vi får en ökad delaktighet och inflytande hos 
brukare, där vi bättre tar om hand om de önskemål som finns. Samt en kvalitetssäkring kring att insatser faktiskt blir 
utförda. 

Min vård- och omsorgspärm har införts under året och vi kommer att arbeta för att den ska hållas aktuell och 
eventuellt kunna utvecklas i vissa verksamheter. 

En marknadsundersökning kommer att genomföras där brukarna tillfrågas kring de aktiviteter som anordnas samt 
kring vad som önskas. En ökad satsning på fler aktiviteter i mindre grupper och mer individanpassade aktiviteter. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

83% 85% 92% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Alla som flyttar in på Parkgården ska få ett välkomstsamtal, 
planeringssamtal och uppföljningssamtal. Där man pratar om vilken 
hjälp man blivit beviljad och hur och när denna ska utformas, vilket är 
grunden för genomförandeplanen. 

 

 Följa upp vad som vi skulle kunna göra för att brukarna ska bli 
mer nöjda vid uppföljningssamtal. 

 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Samtalsguide implementerad. 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Digitalt innelarm. 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
 

1.1.11.5 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har minskat från 94% år 2016 till 80% år 
2017. Deltagarna på brukarrådet upplever en stor nöjdhet och kan inte anmärka på något. En bidragande orsak till att 
andelen nöjda brukare har minskat kan vara att en stor andel upplever ensamhet. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt föja upp brukarnas önskemål och utveckla brukarråd och dagverksamhet. Uppmuntra till delaktighet 
vid upprättande av genomförandeplan. Samtala kring ensamhet och fråga vad vi kan bidra med för att minska 
känslan av ensamhet. Ny träningslokal har iordningställts. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

94% 80% 92% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Pågår kontinuerligt. 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Informationspärmen är upprättad och utdelad till brukarna. 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Pågår kontinuerligt. 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
Implementeringen sker i början av 2018 med utbildning 6-7/2. 

1.1.11.6 Solrosen 

 Uppfyllt 

Analys 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda över sitt boende är 86%, vilket är lägre än föregående år. Vi har haft 
anhörigmöten under året och vi försöker ha en god dialog med brukare och anhöriga. Vi jobbar ständigt med att 
utveckla vår dagverksamhet. 

Vi har även i år haft tillgång till vår elcykel några veckor under året 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi har under året haft hotellfrukost för våra brukare och det är mycket uppskattat. 

Arbetet med IBIC har börjat under 2017, personalen har fått utbildningar och fått diskutera hur de vill arbeta med 
detta. Arbetet fortsätter under 2018, bland annat genom att utveckla och implementera ett välkomstsamtal som ska 
ligga för grunden till genomförandeplanen. Detta ska ge oss att få rutin på våra samtal och uppföljningar för att 
säkerställa att brukarna får vården på det sätt de vill. 

STUBO har under sommaren 2017 fräschat upp vår innegård. Den är nu väldigt fin och lockar till utomhusvistelse. Vi 
kommer fortsätta uppmuntra personalen att hitta på aktiviteter ute med våra brukare. 

Dagverksamheten kommer ytterligare utvecklas, senast med utbildning för personalen där i seniorgympa. Detta 
hoppas vi ska ge lust till rörelse som sedan ska ge glädje för de äldre. 

Under 2018 kommer vi ha en rullande kiosk för att våra vårdtagare ska får utökad tillgång. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

88% 86% 92% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Vi kommer under 2018 att föra in strukturerade samtal med brukare 
som flyttar in på Solrosen för att få in en bra rutin vid inflytt av nya 
vårdtagare för att skapa en relation och trygghet samt ett gott 
underlag till genomförande planen. 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Vi har haft ett år där vi arbetat in de nya innelarmen och förbereder 
för att installera TES inne 2018 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
Vi diskuterar i ledningsgrupp definitionen av dokumenationsombud, 
när definitionen är klar kommer vi att utse lämplig personal till detta. 
Vi har IBIC-ombud på Solrosen som gått utbildning kring detta. 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Pärmar finns hos alla vårdtagare på Solrosen. 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Vi har under 2017 utvecklat aktiviteterna och organisationen av 
dagverksamheten. 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
Vi har utbildat BPSD-administratörer på våra demensavdelningar på 
Solrosen och börjat bedriva detta arbetssätt. 
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1.1.11.7 Ekero 

 Ej påbörjad 

  

.Analys 

Vi ligger något under målvärdet, men högre än föra året. Vi kan förbättra resultatet genom att jobba mer med LEAN 
samt arbetsfördelning under dagen. På servicehuset planeras under våren insatser för bättre arbetsmiljö/samarbete 
mellan arbetsgrupperna. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 hoppas vi att implementeringen av arbetssättet IBIC ska komma igång. Vi har haft en första anhörig och 
boendeträff under hösten och planerar att ha det varje år. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 

89% 91% 92% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
 

1.1.12 Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i 

fjärrvärmen i förhållande till total mängd energi i lokaler och bostäder 

ägda av kommunen och majoritetsägda bolag ska öka 

1.1.12.1 Fastighet 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet får anses uppfyllt. För att komma ännu längre måste spetsvärme med olja ersättas av elpannor. Det har vi 
genomfört i en anläggning när oljepannan behövde bytas ut. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ersätta oljepannor för spetsvärme med elpanna för spets. Sannolikt inte ekonomiskt försvarbart förrän haveri 
uppstår på oljepanna. Oljepannorna används endast under de kallaste perioderna. 

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Byggnader, andel förnybar energi samt 
restvärme enl EES,  (%) 

99% 99% 95% 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Upphandla miljövänlig el enligt Naturskyddsföreningens "Bra 
miljöval". 

 

 Inhämta statistik från majoritetsägda bolag(UEAB och STUBO) för 
att sedan vidarebefordra detta till SKL. 

 

 Rapportera statistik för lokaler och bostäder ägda av kommunen 
till SKL 

 

1.1.12.2 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Vårt fjärrvärmenät, vilket värmer alla våra byggnader förutom ÅVC som värms med Deponigas, har bland de lägsta 
klimatpåverkande utsläppen i Sverige. Nätet består av tre nät där det största till stora delar värms med spillvärme 
från en närliggande industri. Nedan anges antal % spillvärme och förnybara energikällor per nät för helåret 2016. 
Aktuella värden för helåret 2017 kommer att rapporteras i samband med T1 2018. 

Ulricehamn 99,2% 
Timmele 99,6% 
Gällstad 98,1% 

Uppvärmning av byggnaderna på återvinningscentralen på Övreskog kommer från Stirlingmotorer som drivs av gas 
från deponin. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samarbete med befintlig Industri och arbeta för ett framtida Energi- och Mijöcenter för att säkerställa låg 
klimatpåverkan. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Byggnader, andel förnybar energi samt 
restvärme enl EES,  (%) 

99% 99% 95% 

1.1.12.3 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Stubo har en hög andel fjärrvärme i sina fastigheter. Flera fastigheter har värmepumpar. Ett fåtal fastigheter har 
direktverkande el men eftersom all el som bolaget köper är sk grön el är i princip all energi från förnybara källor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under september 2017 driftsatte Stubo bolagets första solcellsanläggning på Solrosens Äldreboende. Anläggningen är 
på 400 kvm och beräknas ge 55 MWh per år och bidrar därmed till att fastigheten under stora delar av året är 
självförsörjande gällande verksamhets- och fastighetsel. 

Stubo har under hösten 2017 konverterat från direktverkande el till fjärrvärme på Prästgårdsliden 1 och 3 i Hökerum. 

Stubo arbetar enligt en långtidsplan för kommande ny- och ombyggnation samt komponentbyten där även 
energieffektivisering ingår. Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen i förhållande 
till total mängd energi i lokaler och bostäder är en viktigt parameter i arbetet. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Byggnader, andel förnybar energi samt 
restvärme enl EES,  (%) 

 99% 95% 
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1.1.13 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.13.1 Fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

En mindre översyn har genomförts av öppettiderna för simhallsdelen och motionsanläggningen, då stängningstiderna 
har varierat på vardagarna. Detta har resulterat i ett ökat öppethållande för simhallen måndagar-fredagar från 
kl 20.00-20.30, från 1 februari 2017. Därmed råder samma stängningstider för simhallen respektive 
motionsanläggningen, vilket borde underlätta för kunderna och innebär samtidigt en ökad servicegrad. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Efter att den kundenkät analyserats som genomförts i anläggningen, i kombination med inlämnad s.k synpunkt, har 
beslut tagit att utöka öppettiden med 0,5 timme vid morgonbadet. Starttiden tidigareläggs nu aktuella dagar; 
tisdagar, torsdagar och fredagar till kl 06:30. Kan även nämnas att anläggningen varit öppen ytterligare en vecka 
under sommaren, jämfört med tidigare år. Då sommarvädret inte var det bästa, var även besöksfrekvensen god och 
merparten av besökarna troligtvis från andra kommuner, vilket ett ökat antal betalda engångsavgifter indikerar. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Simhallens öppethållande utöver 08-17 
på vardagar, timmar/vecka 

24 28 25 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utökat öppethållande vardagar kl 20-20:30 måndagar-fredagar 
från 1/2 2017. 

 

1.1.14 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet. 

1.1.14.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet utlån för Ulricehamn år 2017 uppgick till 175 373 st. Det motsvarar  7,2 lån/invånare. Sammanställningen av 
folkbiblioteksstatistiken för riket är klar först i april/maj men Ulricehamn bör även i år ligga över rikets genomsnitt i 
lån per invånare. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv 
7,6 st 7,2 st 6,4 st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Författarbesök, Bokcirklar, Boken Kommer, projekt, 
temaskyltning 

 

 Vi anordnar program syfte att väcka intresse för litteratur och 
medier. 

 

 Vi ska erbjuda ett aktuellt och attraktivt mediebestånd för alla 
åldrar. 

 

 Vi ska erbjuda ett aktuellt och attraktivt mediebestånd för alla. 
Vi fjärrlånar eller köper in det som efterfrågas snabbt. 
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1.1.15 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 

minska i förhållande till föregående år 

1.1.15.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

För perioden jan-dec 2017 ser vi det nya nyckeltalet antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro vara i snitt 102,5 
stycken (ca 105,2 för 2016) vilket är minskning. Det innebär trenden kan vara bruten även om målet inte nås för 2017. 
Det innebär sannolikt att sektorerna bör arbeta ännu mer förebyggande med de som i dag är friska eller i vart fall i 
riskzonen för längre tids sjukfrånvaro (inflödet av nya sjukfall). 
 
Som tidigare aviserat i tidigare rapporter är det sannolikt att sjukfrånvaron är dels en effekt av organisationens 
förutsättningar, dels att själva rehabiliteringsarbetet från arbetsgivarens sida varit eftersatt i samband med exvis 
omorganisationer, chefsbyten och ständiga prioriteringar. Det bör dock poängteras att flera verksamheter inlett 
arbete med göra utredningar, följa upp och se vad som kan eller ska göras där sjukfallslängden förefaller minska. 
Under perioden har exvis utbildningar genomförts i rehabilitering för chefer, svåra samtal samt en fördjupande 
alkohol och drogutbildning. 
 
Målet kommer inte att nås vad gäller långtidssjukfrånvaron, även om arbete pågår.  September månad hade 
förvaltningen i snitt 78 medarbetare långtidssjuka vilket är det lägsta på flera år. Det finns tydliga trender att 
mängden helt långtidssjukfrånvarande minskar, från cirka 60 helt sjuka i snitt per månad från 2016 ner till ca 50 helt 
sjuka i snitt per månad för 2017. 
 
Det är av betydelse att chef tar fortsatt stöd av personalspecialist för att analysera rotorsakerna till 
långtidssjukskrivningar för att åtgärda dessa på sikt. Till detta är det av betydelse att agera långt mer förebyggande i 
en större utsträckning än vad som görs idag och att det finns tydliga målsättningar för chef och vad som är prioriterat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det är av betydelse att varje ärende (upprepad korttidssjukfrånvaro och rehabilitering i samband med längre 
tidssjukskrivning) hanteras och utreds av chef enligt justerad rutin i syfte att exvis underlätta arbetsåtergång snarast 
möjligt helt eller delvis. Genom att snabbt komma i deltidsarbete ökar sannolikheten att vara kvar i arbete över tid. 
Särskild uppmärksamhet och prioritering mot de mer personalintensiva sektorerna (välfärd och lärande) måste 
fortsätta samt att utrymmet kring företagshälsovård fortsätt styras tydligt mot att stärka rehabiliterande insatser i ett 
tidigt skede. Detta kan exvis vara arbetsförmågebedömningar såväl som tidiga insatser i samband med frånvaro. 
Arbetsmiljöarbetet i vissa sektorer måste utvecklas för att fokusera på ett mer förebyggande arbete samt att chefer 
följer upp det lokala arbetet bland annat från utbildningarna kring AFS 2015:4. Under T3 har personalfunktionen 
inlett prov med tjänsten "rehabkoordinator" från vår företagshälsovård i syfte att få igång aktivitet i enskilda ärenden 
i en verksamhet. Detta bedöms kunna rymmas inom ordinare budgetram och kommer att utvärderas under 2018. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antalet medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 

 102,5 st högst 75 st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utbildning för chefer - hur arbetar man med sina 
rehabiliteringsärenden 

 

 Individuellt chefsstöd och genomlysning av enskilda ärenden 
genom personalspecialist 

 

 Granskning av rehabiliteringsutredningar - Jämför faktiska tal mot 
genomförda utredningar 

 

 Utbildningar i svåra samtal 
 

 Samverkansmöte med Försäkringkassan 
 

 Översyn av riktlinjer för rehabiltering och arbetsanpassning 
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1.1.16 I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas tillgängliga tomter färdiga 

för försäljning, i centralorten ska antalet inte understiga målvärdet. 

1.1.16.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Idag når inte kommunen upp till målsättningen kring tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten. I 
centralorten finns inga tomter till försäljning i dagsläget. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60 
tomter till salu. Glädjande är dock att försäljningen utanför centralorten faktiskt har skett i förhållande till tidigare år 
då utbudet där inte nått marknaden. 

Då målet inte längre uppnås pågår planering och arbetet med att ta fram ny mark för bostadsbebyggelse i kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Närmast på tur för att anta en detaljplan som bereder villatomter är området vid före detta Henrikssons 
handelsträdgård. Där kommer omkring 25 villatomter att beredas för försäljning under 2018. Efter på tur ligger 
Bergsäter som kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en översiktlig planering och inventering av området och 
omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och 
fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete ligger även att planera för 
privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som inte säljs av kommunen. Sektorn arbetar även med 
strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för bostadsändamål. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

2st 0st 20st 

1.1.16.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Antalet 
kommunalägda småhustomter som ligger ute till försäljning är därmed få. Först när detaljplanen för 
Handelsträdgården har vunnit laga kraft kommer det finnas nya lediga kommunala tomter i centralorten. Befintliga 
lediga kommunala tomter fördelas enligt följande: 

I centralorten finns inga tomter till försäljning. 

Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, cirka 60 tomter till salu. 

Målet uppnåddes inte under 2017. Exploateringsenheten planerar och arbetar aktivt tillsammans med övriga 
verksamheter och enheter inom kommunen med att identifiera och tillskapa ny mark för bostadsbebyggelse. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten främsta prioritering är att göra strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för 
bostadsändamål. Fortsatt arbetar vi med att i god tid påbörja genomförandet av nya detaljplaner och 
marknadsföringen av de nya tomterna. Detta för att detaljplanens syften ska tillgodoses så snabbt och effektivt som 
möjligt. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

2st 0st 20st 

1.1.16.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Idag når inte kommunen upp till målsättningen kring tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten. 

Inom centralorten finns inga tomter till försäljning i dagsläget. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, 
ca 60 tomter till salu. Glädjande dock är att försäljningen utanför centralorten faktiskt har skett i förhållande till 
tidigare år då utbudet där inte nått marknaden. Då målet inte längre uppnås pågår planering och arbetet med att ta 
fram ny mark för bostadsbebyggelse i centralorten prioriteras i kommunen. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Närmast på tur för att anta en detaljplan som bereder villatomer är området vid före detta Henrikssons 
handelsträdgård. Där kommer omkring 25 villatomter att beredas för försäljning under 2018. Efter på tur ligger 
Bergsäter som kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en översiktlig planering och inventering av området och 
omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och 
fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete ligger även att planera för 
privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som inte säljs av kommunen. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

 0st 20st 

1.1.17 Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, med godkända betyg ska 

öka. 

1.1.17.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

  

Analys 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är 84,5 %. Detta är en försämring från föregående år med drygt två 
procenteenheter. 

Många utbildningsinsatser inom området betyg och bedömning är genomförda men har inte fullt ut gett avsedd 
effekt. 

Resultatet av de Nationella proven är dock goda. I matematik når 96,3 % av eleverna godkända resultat, i svenska 
98,7 % och i engelska är  95,5 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk är det  75,0 % av våra elever som 
når godkänt. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Samtal om resultaten sker på organisationsnivå, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån dessa samtal sätts 
stödåtgärder in. 

Fortsatt kartläggning och analys av resultaten för att alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. 
Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsamamns med skolledning och EHT. Den 
enkilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling 
och vad/hur den kan förbättras. 

Ett särskilt arbete med elevernas resultat och måluppfyllelse har genomförts tillsammans med kommunens 
förstelärare som fått ett särskilt uppdrag. Utifrån de kartläggningar och analyser som har gjorts sker ett riktat arbete 
med förstelärare som stöd. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjöds för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre betyg i något 
ämne. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-9 för ökad 
samsyn och för att öka bedömarkompetensen. 

Ett särskilt arbete för att titta på hur väl våra nyanlända elever lyckas planeras. Nyanlända per skolverkets definiton, 
kortare tid än fyra år i Sverige. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som eleven 
läser), hemkommun, andel (%) 

86,1% 84,2% 100% 

1.1.17.2 Förskola till årskurs 6 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Målet, att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen mäts under läsåret via höst-och vårbetyg. Därutöver 
görs en avstämning och identifiering av de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven den 15 oktober och den 
15 mars. Detta för att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd i sin kunskapsutveckling och för att 
verksamheten ska sätta in stödåtgärder. Utbildningsinsatser inom betyg och bedömning har genomförts men har inte 
gett den effekt som önskas. 

Resultatet av de Nationella proven är goda. I matematik når 96,3 % av eleverna godkända resultat, i svenska 98,7 % 
och i engelska är  95,5 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk är det  75,0 % av våra elever som når 
godkänt. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är 84,2 %. Detta är en försämring från föregående år med knappt 
två procentenheter. Många utbildningsinsatser inom området betyg och bedömning är genomförda men har inte fullt 
ut gett avsedd effekt. 

Ett särskilt arbete med elevernas resultat och måluppfyllelse har genomförts tillsammans med kommunens 
förstelärare som fått ett särskilt uppdrag. Utifrån de kartläggningar och analyser som har gjorts sker ett riktat arbete 
med förstelärare som stöd. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor ska analysera varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten 
sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån dessa samtal sätts stödåtgärder in. 

Fortsatt kartläggning och analys av resultaten för att alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. 
Denna kartläggning ska vara känd av samtliga pedagoger på enheten tillsammans med skolledning och EHT. Den 
enskilde eleven och dess vårdnadshavare ska få god information om hur långt eleven kommit i sin 
kunskapsutveckling och vad/hur den kan förbättras. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre betyg i något 
ämne. 

Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-9 för ökad 
samsyn och för att öka bedömarkompetensen. 

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, 
kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som eleven 
läser), hemkommun, andel (%) 

86,1% 84,2% 100% 
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1.1.18 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med 

examen inom 3 år ska öka. 

1.1.18.1 Nationella programmen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen elever med examen från yrkesprogrammen har sjunkit från 91 till 87 procent sett till senaste avgångsklasser. 
Avvikelserna mellan dessa data och data i Stratsys beror på avhopp och skolbyte, då data i Stratsys utgår från de 
elever som började gymnasieskolan det år de fyllde 16 år, och inte beaktar vilka som faktiskt studerade på 
Tingsholmsgymnasiet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Öka skolans kapacitet att hantera särskilt stöd och förebygga och hantera elever med psyikisk ohälsa. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 

84,38% 61,76% 100% 

1.1.18.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Andelen elever med examen från yrkesprogrammen har sjunkit från 91 till 87 procent sett till senaste avgångsklasser. 
Avvikelserna mellan dessa data och data i Stratsys beror på avhopp och skolbyte, då data i Stratsys utgår från de 
elever som började gymnasieskolan det år de fyllde 16 år, och inte beaktar vilka som faktiskt studerade på 
Tingsholmsgymnasiet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Öka skolans kapacitet att hantera särskilt stöd och förebygga och hantera elever med psyikisk ohälsa. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 

84,38% 61,76% 100% 

1.1.18.3 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen elever med examen från yrkesprogrammen har sjunkit från 91 till 87 procent sett till senaste avgångsklasser. 
Avvikelserna mellan dessa data och data i Stratsys beror på avhopp och skolbyte, då data i Stratsys utgår från de 
elever som började gymnasieskolan det år de fyllde 16 år, och inte beaktar vilka som faktiskt studerade på 
TingsholmEtt arbete för att stödja obehöriga lärare i grundskolan och i fritidshemmet är påbörjad. Under våren har 
grundskolan medverkat vid professionsdagarna i Borås och Jönköping.sgymnasiet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Öka skolans kapacitet att hantera särskilt stöd och förebygga och hantera elever med psyikisk ohälsa. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 

84,38% 61,76% 100% 
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1.1.19 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som 

vid avslut börjat studera ska öka 

1.1.19.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Målvärdet på 12 % är mycket ambitiöst och motsvaras inte av realiteten i svenska kommuner. AF Etablering för vårt 
upptagningsområde har goda resultat jämfört med riket. Av de som sedan hamnar på AME, har många en mycket 
svag skolbakgrund och behovet av utbildning är stort, för att i framtiden kunna bli anställningsbara. Gällande övriga 
deltagare är det vanligt med dåliga erfarenheter från skoltiden och många har istället fokus på arbete. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Från statligt håll införs nu en utbildningsplikt, vilket innebär att AF kan anvisa personer till en utbildningsplats, om 
de inte beräknas vara anställningsbara vid avslutad etablering. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. 
Börjat studera, andel (%) 

2,22% 5% 12% 

1.1.19.2 Arbetsmarknadsenhet 

 Uppfyllt 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. 
Börjat studera, andel (%) 

2% 5% 12% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Förändra arbetssättet på Arbetscenter mot mer riktade insatser 
efter den enskilde deltagarens behov. 

 

1.1.20 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska 

inte understiga målvärdet. 

1.1.20.1 Centrala hemtjänsten 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

90% av brukarna är ganska/mycket nöjda med centrala hemtjänsten. Bemötandet har 100% nöjdhet och 94% känner 
förtroende för personalen. En av frågorna sticker ut negativt där nöjdheten endast är 62%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att under 2018 fokusera på att och hur vi meddelar vid tillfälliga förändringar. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Infopärm ej utdelad till alla brukare. 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
 

1.1.20.2 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Målvärdet är 95 % och vårt resultat år 2017 är 94 %. 

Ulricehamns kommuns hemtjänst har en mycket hög kundnöjdhet. Bland annat kan detta bero på att vi har relativt 
små hemtjänstgrupper vilket ger en ganska god kontinuitet. Hemtjänsten får högt betyg gällande bemötande, och det 
är en yrkesgrupp i verksamheten som är bra på det och professionella i sina roller. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med genomförandeplaner samt kommande arbete med IBIC (individens behov i centrum). Arbetet 
fortsätter med att behålla det goda bemötandet från medarbetarna samt god kontinuitet. Särskilt fokus kommer att 
sättas på att meddela tidsförändringar för brukare i god tid samt att analysera utdata från mätningarna från TES. 
Arbeta vidare med att förbättra TES-planeringen för att tillgodose vårdtagarnas önskemål om tider. Arbeta aktivt med 
att våra vårdtagare är aktiva i sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka tiden 
för hjälp. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

96% 94% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
 

1.1.20.3 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi ser att våra insatser kring TES-planering, samtalsguiden och min vård- och omsorgspärm gett en ökad nöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med ovanstånde insatser. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

91% 95% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Alla som får hemtjänstinsatser från Parkgården ska få ett 
välkomstsamtal, planeringssamtal och uppföljningssamtal. Där man 
pratar om vilken hjälp man blivit beviljad och hur och när denna ska 
utformas, vilket är grunden för genomförandeplanen. 

 

 Följa upp vad som vi skulle kunna göra för att brukarna ska bli 
mer nöjda vid uppföljningssamtal. 

Flödesanalys över mottagandet av ny brukare och uppstart av 
insatser. 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Samtalsguiden 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
TES, digitala lås. 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
 

1.1.20.4 Hökerumsgården 

 Ej påbörjad 

Analys 

Brukarna är 100% nöjda. God kontinuitet, personal som arbetet i hemtjänsten under flera år. 
Vikarier som är kända sedan tidigare. Gott bemötande. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bibehålla 100% nöjdhet från brukarna med god kontinuitet och engagemang från personalen. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

100% 100% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Informatinspärmarna är upprättade och utdelade till brukarna. 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
 

  



Uppföljning Tertial 3 31(49) 

1.1.20.5 Solrosen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Vi har tyvärr tappat i andelen av våra vårdtagare som är nöjda med sin hemtjänst. Från 95% till 91%. Dock uppger 
97% att de känner förtroende för oss och får ett bra bemötande. Det vi ser att våra vårdtagare är minst nöjda med är 
att de inte upplever sig kunna påverka tiden de får hjälp eller att de får reda på när vi inte kommer. Det upplevs även 
osökert vart man ska vända sig med klagomål oh synpunkter. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kommer fortsätta arbeta med vårdtagaren i centrum med ett gott bemötande från vår personal. Vi har under 
senare delen av 2017 lämnat ut "Min vård och omsorgspärm" vilket förhoppningsvis leder till att underlätta för våra 
vårdtagare med vart de kan vända sig med div synpunkter och klagomål.  Vi kommer även fortsättningsvis arbeta 
aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 
påverka tiden för hjälp. Detta ska ske genom att vi implementerar IBIC ytterligare under året och arbetar med vår 
personal med hur man genomför ett samtal kring genomförandeplanen., uppdaterar oss gällande kontaktmannaskap 
mm. 

VI behöver även fortsättningsvis vara aktiva i vår TES-planering så att den blir baserad på vårdtagarnas önskemål. 

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

97% 91% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
Allt eftersom nya beslut ges oss utformade enligt IBIC kommer vi 
basera våra genomförandeplaner mm enl IBIC. 

  

  

  

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
I hemtjänsten har arbessituationen varit ansträngdunde rhösten vilket 
resulterat i att vi fortfarande har pärmar kvar att lämna ut till våra 
vårdtagare. 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
Arbetet med detta har ej kommit igång inom hemtjänsten. Vi 
diskuterar i ledningsgrupp definitionen av dokumenationsombud, när 
definitionen är klar kommer vi att utse lämplig personal till detta. Vi 
har IBIC-ombud på Solrosen som gått utbildning kring detta. 

1.1.20.6 Ekero 

 Ej påbörjad 

Analys 

Vi har uppnått målvärdet men har sämre målvärdet 2017 än 2016. Personalgruppen upplever att de är stressade. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi arbetar aktivt med Tes planering och LEAN. EC har tagit hjälp av superanvändare i TES för analys, bättre 
planering och struktur. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

100% 95% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 
brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
 

1.1.21 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, 

timmar/vecka ska inte understiga målvärdet. 

1.1.21.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

Öppethållande på huvudbiblioteket utöver 8-17 på vardagar uppgår till 13 timmar vilket också är målvärdet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Bibliotekets öppethållande (inklusive 
meröppet) utöver 08-17 på vardagar, 
timmar/vecka 

13 13 13 

1.1.22 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska inte understiga 

målvärdet. 

1.1.22.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 250 000 kvadratmeter. Den senaste 
industrimarken som sålts var på Vist industriområde. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter industrimark 
för försäljning. 

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som 
försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. 
Den antagna översiktsplanen, ger riktlinjer att påbörja utvecklingsarbetet inom de områden som pekas ut som 
industrimark. Ett planarbete har givits och påbörjats under året för att tillskapa ytterligare industrimark öster om 
nuvarande Rönnåsen efter att marken köpts in 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre österut är högt prioriterat i den politiskt antagna 
planprioriteringslista. Sektor arbetar aktivt med att identifiera och påbörja fler förhandlingar om markförvärv för att 
nå målet. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår även. 

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. 
Detta bidrar till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

254 570kvm 250 000kvm 400 000kvm 

1.1.22.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i centralorten omfattar cirka 250 000 kvadratmeter. Den senaste 
industrimarken som sålts är på Vist industriområde. I kransorterna finns cirka 75 000 kvadratmeter industrimark för 
försäljning. 

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som 
försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. 
Ett markförvärv har genomförts under 2017 som angränsar till Rönnåsens industriområde som är under 
detaljplanearbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målet om 400 000 kvadratmeter färdig industrimark har inte uppnåtts. Exploateringsenheten arbetar aktivt med att 
identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att nå målet. Lokalisering av ett framtida handelsområde 
för sällanköpshandel pågår tillsammans med andra enheter inom kommunen. 

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. 
Detta bidrar till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark. 

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

254 570kvm 246 020kvm 400 000kvm 

1.1.22.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

I dagsläget finns ca 250 000 kvadratmeter industrimark färdig för försäljning inom centralorten. Störst del tillgänglig 
mark finns på Rönnåsens industriområde beläget inom centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000 kvadratmeter 
industrimark för försäljning. 

Kommunen har god efterfrågan på industrimark och utifrån den takt som försäljningen har tagit måste ny mark 
planläggas för industriella ändamål. Den antagna översiktsplanen, ger riktlinjer att påbörja utvecklingsarbetet inom 
de områden som pekas ut som industrimark. 

Ett planarbete har givits och påbörjats under året för att tillskapa ytterligare industrimark öster om nuvarande 
Rönnåsen efter att marken köpts in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre österut är högt prioriterat i den politiskt antagna 
planprioriteringslista. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

 246 020kvm 400 000kvm 
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1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet. 

1.2.1.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet för 2017 innebär att det inte har varit aktuellt att nyupplåna medel under 2017. Därmed 
har målet att inte nyupplåna medel under 2017 uppnåtts. 

  

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Nyupplåning de senaste fem åren, mnkr 
0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska 

uppgå till minst 2,4 procent av intäkterna från skatteintäkter och 

kommunal utjämning 

1.2.2.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster har under 2017 uppgått till ca 6,1 procent av 
intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Målet avseende nivån på det ekonomiska resultatet har 
därmed uppnåtts under 2017. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster i 
procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning 

6,4 % 6,1 % 2,4 % 

1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt 

resultat minst i nivå med budget 

1.2.3.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall är bättre än budgeterat. Verksamheternas samlade avvikelse mot budget 
uppgår totalt till +29,7 mnkr. Målet om ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget är därmed uppnått under 
2017. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2016 Utfall år Målvärde 

 Skillnaden mellan faktiskt resultat och budgeterat resultat. 
36,5 mnkr 29,7 mnkr 0 mnkr 
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1.3 Uppdrag från KPH 

1.3.1 Kommunen ska förstärka olika kultur- och läsprojekt, gärna 

tillsammansmed andra aktörer inom föreningsliv och näringsliv. Ett 

särskilt fokus ska riktas mot barn, unga och äldre. 

1.3.1.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Enheten driver egna projekt: bokstartsprojektet Läsmuskler för små, där personal från biblioteket och 
Familjecentralen gör hembesök hos familjer med nyfödda barn och med annat modersmål än svenska. Vi deltar i 
projekten "Gränslösa bibliotek" , "Vi byter skulpturer med varandra" och "Regionalisering av Borås skulpturbiennal", 
(X) sites och ljudkonstrunda - alla med medel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Studieförbunden 
kan söka bidrag för att anordna kulturverksamhet för äldre - ett led i att uppfylla budgetuppdraget Mobila 
kulturupplevelser för äldre. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ansöka om medel till bokstartsprojekt. 
 

 Genomföra bokstartsprojekt "Läsmuskler för små" 
Projektet är i genomförandefas och är förlängt till 20181231. 

 Om medel beviljas: delta i planering och genomförande av 
projektet  "Gränslösa bibliotek" tillsammans med biblioteken i 
Sjuhärad. 

Medel har beviljats och projektet är i genomförandefas. 
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1.4 Budgetuppdrag 2015 

1.4.1 Regeringen riktar samtidigt medel till kultur i 

miljonprogramsområden. 

1.4.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Regeringen beslutade 2016 om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas 
utemiljöer. Stödet för 2016 var 200 miljoner kronor och skulle sökas hos Boverket. 

Stubo hade för avsikt att söka medel 2016 men saknade vissa delar som nu arbetats fram, bl a hyresgästdialog. Dock 
hann Stubo inte göra någon ansökan och några medel att ansöka om för 2017 har inte aviserats. 

Verksamhet kultur och fritid ansökte 2016 om "Konst händer" från statens konstråd. Ansökan avsåg 
miljonprogramsområdet Karlslätt och handlade om idén att samarbeta med de boende, den lokala 
hyresgästföreningen, ev. lokal konstförening och ev. ett bildningsförbund för att väcka liv i ett nu oanvänt och även 
kulturhistoriskt intressant litet område mitt i ett miljonprogramsområde. Tyvärr fick verksamheten avslag på sin 
ansökan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.1.2 Sektor service 

 

Analys 

Regeringen beslutade 2016 om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas 
utemiljöer. Stödet för 2016 var 200 miljoner kronor och skulle sökas hos Boverket. 

Stubo hade för avsikt att söka medel 2016 men saknade vissa delar som nu arbetats fram, bl a hyresgästdialog. Dock 
hann Stubo inte göra någon ansökan och några nya medel att ansöka om har inte aviserats. 

Verksamhet kultur och fritid ansökte 2016 om "Konst händer" från statens konstråd. Ansökan avsåg 
miljonprogramsområdet Karlslätt och handlade om idén att samarbeta med de boende, den lokala 
hyresgästföreningen, ev. lokal konstförening och ev. ett bildningsförbund för att väcka liv i ett nu oanvänt och även 
kulturhistoriskt intressant litet område mitt i ett miljonprogramsområde. Tyvärr fick verksamheten avslag på sin 
ansökan. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.2 I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor 

mindre i livsinkomst än en man. 

1.4.2.1 Personal 

 

  

Analys 

Förvaltningen har initerat arbete i en partsgemensam arbetsgrupp (PSAG, personalstrategisk arbetsgrupp), där 
samtliga centralfackliga organisationer deltog och efter dialog konkretiserade förslag som kommunen som 
arbetsgivare kunde göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen 
visades för Kommunstyrelsen (9 mars 2016) och därefter har förvaltningsledningen prioriterat till följande: 

1. Kartlägga föräldraledighet per tillsvidareanställd/befattning/kön och rikta information om föräldraledighet 

2. Gemensam mall för chef som används i samband med föräldraledighet – att vi är positiva och stöttar den enskilde 

3. Riktad information vid löneöversyn 2017-2019 kring föräldralediga 

Personalchef har i uppdrag att ta fram informationsunderlag samt mallar till förvaltningens chefer. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta följs upp i nästkommande jämställdhetsplan alternativt medarbetarundersökning för förvaltningen hösten 
2018. 

1.4.2.2 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Förvaltningen har initerat arbete i en partsgemensam arbetsgrupp (PSAG, personalstrategisk arbetsgrupp), där 
samtliga centralfackliga organisationer deltog och efter dialog konkretiserade förslag som kommunen som 
arbetsgivare kunde göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen 
visades för Kommunstyrelsen (9 mars 2016) och därefter har förvaltningsledningen prioriterat till följande: 

1. Kartlägga föräldraledighet per tillsvidareanställd/befattning/kön och rikta information om föräldraledighet 

2. Gemensam mall för chef som används i samband med föräldraledighet – att vi är positiva och stöttar den enskilde 

3. Riktad information vid löneöversyn 2017-2019 kring föräldralediga 

Personalchef har i uppdrag att ta fram informationsunderlag samt mallar till förvaltningens chefer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta följs upp i nästkommande jämställdhetsplan alternativt medarbetarundersökning för förvaltningen hösten 
2018. 

1.4.3 Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra 

måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen 

handlingsplan. 

1.4.3.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Verksamheten har påbörjat en aktiv uppföljning på individnivå vad det gäller måluppfyllelse. Resultaten är inte 
tillfredsställande och verksamheten når inte uppsatta mål. Insatser och åtgärder genomförs på organisations nivå och 
individnivå. Analys av undervisningens kvalitet visar att måluppfyllesen framförallt i de naturorienterade ämnena 
behöver förbättras. Det finns små tendenser på att insatserna ger resultat i form av tex. fler elever är behöriga till 
gymnasiet efter sommarskola. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Identifiering och analys av elevers måluppfyllelse på organisation-, grupp- och individnivå 

Riktade insatser i form av tex. lovskola och läxhjälp 

1.4.3.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 

  

Handlingsplanen för ökad måluppfylles lades åt sidan av tf. barn - och utbildningschef hösten 2016 och har inte 
plockats upp igen. 

  

1.4.4 Demokratin förutsätter att dess invånare kan ta del av och själva vara 

en aktiv del av samhällsutvecklingen. 

1.4.4.1 Förskola till årskurs 6 

 

Analys 
Projektmedel har avsatts för Hökerums skola och förskola som i ett samarbete genomfört en 
kompetensutvecklingsinsats kring rubriken "Varje barns bästa" med Kent Hedevåg. Syftet är att stimulera utveckling 
och läsande redan från tidig ålder. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt arbete utifrån utvärdering och identifierade utvecklingsområden. 

Sprida lärdomar från projektet. 

  

1.4.4.2 Sektor lärande 

 

Analys 
Projektmedel har avsatts för Hökerums skola och förskola som i ett samarbete genomfört en 
kompetensutvecklingsinsats kring rubriken "Varje barns bästa" med Kent Hedevåg. Syftet är att stimulera utveckling 
och läsande redan från tidig ålder. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt arbete utifrån utvärdering och identifierade utvecklingsområden. 

Sprida lärdomar från projektet. 

  

1.4.5 Volontärer fyller en viktig funktion inom framförallt aktiviteter för 

äldre. 

1.4.5.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Uppdraget är slutfört och en modell för en utvecklad volontärverksamhet är framtagen. Volontärverksamheten Oasen 
som främst vänder sig till äldre har under flera år stadigt ökat i antalet besökare och verksamheten är mycket väl 
fungerande. 

Det har även erhållits Folkhälsomedel där det kunnat göras specifika och riktade satsningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En styrgrupp för volontärverksamhet är under hösten 2017 etablerad inom sektor välfärd. 

1.4.6 Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora 

rekryteringsbehov till vård-och omsorgsyrkena. 

1.4.6.1 Personal 

 

Analys 

Arbetet med heltid som norm fortsätter och nyrekyterad projektledare driver förändringsarbetet. Projektledaren 
kommer att ha i fortsatt uppdrag via kommunchef att i projektform ta fram förslag för att långsiktigt implementera 
heltid som norm såväl en annan syn på bemanning och timavlönat arbete i förvaltningen. Utbildningsinsatser har 
genomförts under T3 2017, bland annat så kallade "bemanningsakademier" med fokus på att stärka förmågan hos 
enhetschefer.  Dessa och kommer att fortsätta under T1 2018 tillsammans med andra insatser. 

Förvaltningen följer en projektmodell där en partssammansatt styrgrypp nu följer upp implementeringen så väl som 
att man har dialog om goda exempel, tar fram konkreta förslag där uppdraget kring att att minimera timavlönat 
arbete till max 5% av den totala arbetstiden samt att på sikt arbeta bort de delade turerna. I dag är prognosen att 
förvaltningen använder strax under 8% av den totala arbetstiden för timavlönat arbete. Vidare kommer projektledare 
att reda i mer övergripande bemanningsfrågor via styrgruppens initiativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt dialog om timavlönat arbete i förvaltningsledningen och hur detta kan minimeras på lång sikt för vissa 
verksamheter. Fortsatt dialog och beslut om sektorsvisa lösningar vad gäller bemanningslösningar för att täcka exvis 
korttidsfrånvaro. 
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1.4.6.2 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Arbetet med heltid som norm fortsätter och projektledare driver förändringsarbetet. Projektledaren kommer att ha i 
fortsatt uppdrag via kommunchef att i projektform ta fram förslag för att långsiktigt implementera heltid som norm 
såväl en annan syn på bemanning och timavlönat arbete i förvaltning. Utbildningsinsatser har genomförts under T3 
2017 och kommer att fortsätta under T1 2018. 

Förvaltningen följer en projektmodell där en partssammansatt styrgrypp nu följer upp implementeringen så väl som 
att man har dialog om goda exempel, tar fram konkreta förslag där uppdraget kring att att minimera timavlönat 
arbete till max 5% av den totala arbetstiden samt att på sikt arbeta bort de delade turerna. Vidare kommer 
projektledare att reda i mer övergripande bemanningsfrågor via styrgruppens initiativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt dialog om timavlönat arbete i förvaltningsledningen och hur detta kan minimeras på lång sikt för vissa 
verksamheter. 

1.4.7 Regeringen har aviserat ett antal satsningar inom lärandet med 

riktade bidrag. Ulricehamns kommun ska arbeta på ett sådant sätt inom 

de områdena att vi får del av dessa statsbidrag. 

1.4.7.1 Förskola till årskurs 6 

 

Analys 

Sektor lärande söker stadsbidrag från Skolverket och använder dessa till förstärkningar för att utveckla 
verksamheten. 
 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att genomföra de handlingsplaner som är kopplade till sökta stadsbidrag samt följa upp effekterna. 

1.4.7.2 Sektor lärande 

 

Analys 

Sektor lärande söker stadsbidrag från Skolverket och använder dessa till förstärkningar för att utveckla 
verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att genomföra de handlingsplaner som är kopplade till sökta stadsbidrag samt följa upp effekterna. 

1.4.8 Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers 

kompetens. 

1.4.8.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Vid rekrytering tillämpar Ulricehamns kommun en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det handlar om att vi ska 
få rätt kompetens på rätt plats utan att någon sökande diskrimineras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen ser det som prioriterat att vara en inkluderande arbetsgivare och utvecklar löpande våra processer för 
att främja detta. 
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1.5 Budgetuppdrag 2016 

1.5.1 Utveckling av stadskärnan och ett nytt bibliotek. 

1.5.1.1 Plan 

 

Arbetet med det initiala undersökningarna är färdställda och vidare löper nu projektet med nytt Stadsbibliotek på 
genom den projektgrupp som arbetar fram underlag för färdigställande av byggnation. Sektor service driver arbetet 
och miljö och samhällsbyggnad bidrar för att stärka och säkerställa den goda arkitekturen såväl för ny byggnad som 
för stadslandskapet runt denna byggnad i staden. Flödena i staden och integreringen mellan de olika verksamheterna 
är viktig och detaljplanen skall maximeras vad det gäller nyttan. 

  

1.5.2 Ett grönare Ulricehamn Ulricehamns kommun har som mål att minst 

35 procent av all mat som serveras år 2020 ska vara ekologisk och 

andelen halvfabrikat på tallrikarna ska minska. I budget 2015 avsattes 

200 000 kronor för att öka andelen ekologisk mat. Nu tar vi ytterligare 

ett steg. I budget 2016 avsätts ytterligare 80 000 kr. 

1.5.2.1 Kost 

 

Analys 

Resultatet 2017 för inköp av ekologiska livsmedel landade på 40,7% 

Verksamheten arbetar aktivt med att användningen halvfabrikaten ska minska. Inköp av halvfabrikat under 2016 har 
jämförts med inköpen under 2017 och resultatet visar att inköpen av halvfabrikat har minskat med 74%. Totala 
inköpsvärdet ligger under 2017 på 493 744 kr. Med halvfabrikat menar verksamheten bland annat kaffebröd, 
krämpulver, färdiga rätter och timbaler. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamheten kommer fortsätta att se över matsedeln och minska användandet av halvfabrikat. Verksamheten ser 
inte att inköpsvärdet för halvfabrikat kommer att bli noll men målsättning är att det ska vara så lågt som det är 
möjligt. Vid vissa tillfällen är verksamheten i behov av halvfabrikat. 

1.5.2.2 Kost skola 

 

Analys 

Inköp av ekologiska livsmedel uppgår för skolan till 41,3 %. Detta innebär att målet på 35 % för 2017 har uppnåts 

Vi lagar idag det mesta som är möjligt från grunden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta/öka inköpen av ekologiska produkter. 

För att ytterligare minska halvfabrikaten ska vi fortsätta jobba med matsedlanra, komma igång mer med  brödbak 
samt fortsätta/öka användandet av färsformaren. 

1.5.2.3 Kost förskola och gymnasie 

 

Analys 

I förskola och gymnasium har vi nått 42% i andelen ekologiska livsmedel. Målet är uppnått. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi fortsätter arbeta för att öka andelen ekologiska livsmedel ytterligare. 
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1.5.2.4 Kost äldreomsorg 

 

Analys 

Inköp av ekologiska livsmedel uppgår i äldreomsorgen till 39,4%. Detta innebär att målet på 35 % år 2020, är uppfyllt 
redan under 2017. 

All mat ska lagas så mycket som möjligt från grunden 

Hel och halvfabrikat ska ej förekomma i följande rätter färs, fisk, ägg och potatis 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med att jobba klimat smart fortsätter fler vegetariska alternativ finns nu på matsedeln och användandet av 
fisk och fågel ökar 

EC fortsätter  uppmana att köpa ekologiskt på verksamhetsbesök besök och Apt 

För att  minska på halvfabrikaten jobbar vi med matsedlarna och letar nya rätter som passar in utan att arbetsbördan 
ska bli för stor, schema och rutiner har setts över så  färsformaren har använts till fler produkter, hemlagat matbröd 
och kaffebröd ska serveras minst en gång i veckan 

även en stor del utensilier har inhandlats så det ska underlätta i verksamheten 

  

  

1.5.3 Utveckla en fritidsbank 

1.5.3.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Förvaltningen fick i uppdrag 2016 att utreda om att starta upp en Fritidsbank. Utredningen har presenterats för 
kommunstyrelsens arbetsgrupp och en rapport har skickats in till kommunstyrelsen. 

I förslaget finns även med att starta upp samarbete med arbetsmarknadsenhet och studieförbundet SISU med 
projektet "Sports for you". 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

  

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse Åtgärd/Insats Kommentar 

    
 Avslutad 

En arbetsgrupp tillsätts 
som utreder frågan. 

 

    
 Avslutad 

Tidsplan läggs fram, 
samt plan för hur 
verksamheten ska 
drivas. 

 

    
 Avslutad 

Tillsammans med SISU, 
arbetsmarknadsenheten 
och funktionshinder 
arbeta fram ett förslag 
för hur en Fritidsbank 
skulle kunna startas i 
kommunen. 
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1.6 Budgetuppdrag 2017 

1.6.1 Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred 

sammanslagning av kommunens två högstadieskolor 

1.6.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Ett underlag kring förutsättningarna för en gemensam högstadieskola i centralorten har beretts inom förvaltningen 
och redovisats för politiskt beslut. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har fortsatt uppdrag att bland annat planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga 
elever årskurs 7-9 i kommunen. 

1.6.2 Förstärk det miljöstrategiska arbetet 

1.6.2.1 Kansli 

 

Analys 

En miljöstrateg är rekryterad har påbörjat sitt arbete under hösten 2017. Oganisatorisk placering är på strategi- och 
utvecklingsenheten på Kanslifunktionen. Förutom en serie motioner, medborgarförslag och remisser så kommer 
miljöstrategen under hösten och vintern ta sig an den miljöstrategi som en fullmäktigeberedning snart är färdig med. 
Första steget är konsekvensanalys och därefter, om fullmäktige antar strategin, ska en handlingsplan upprättas. 

  

  

1.6.3 Ökade löner för feriearbete 

1.6.3.1 Personal 

 

Analys 

Lönerna för feriearbete har på i stort sett samma nivå sedan många år tillbaka. Feriearbete har tidigare erbjudits för 
tre åldrar, 16,17 och 18 år. Lönerna har fördelats olika för varje ålder. Under 2016 höjdes nivåerna med 10 %. 
Verksamheten har haft diskussioner sedan tidigare angående behov av skillnad på lön utifrån ålder där man inte 
längre ser en grund för åldersindelningen. Vidare har man inte fått synpunkter avseende nivån på lön för 
minderåriga. 

I jämförelse med andra kommuner ser det olika ut, både vad gäller antal feriearbetare och lönenivå, där det är svårt 
att se ett mönster i hur det hanteras. Vidare har det varit svårt att utifrån budget beräkna när lönerna har skilt sig 
mellan åldrar då verksamheten inte vet hur många som tackar ja i varje ålder. 

Från och med T1 2017 höjdes nivån med 10% men fördelas ut och därmed blir lönen för samtliga feriearbetare i alla 
tre åldrarna 75 kr/tim inkl semesterersättning för 2017. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se över antalet feriearbeten i syfte att stimulera ungdomar att arbeta i kommunal verksamhet. 

1.6.4 Höj mål för markberedskap. 

1.6.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren. Förslaget 
har presenterats utifrån lämnad inriktning. Beslut om justering av målen fattades av fullmäktige i samband med 
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budgetbeslutet. Fullmäktige valde att inte gå på uppdragets förslag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. 

1.6.4.2 Plan 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren 2017. 
Förslaget har presenterats utifrån lämnad inriktning. Nya mål har sedan beslutats av kommunfullmäktige. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. 

  

1.6.4.3 Exploatering 

 

Analys 

Förvaltningen har presenterat förslag på mål för att höja markberedskapen till budgetskottet under våren. Förslaget 
har presenterats utifrån lämnad inriktning. Exploateringsenheten arbetar prioriterat med att identifiera fastigheter 
som följer den antagna markförvärvspolicyn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att målen ska vara realistiska att uppnå så behöver de anpassas till befintligt utgångsläge utifrån kommunalägd 
och detaljplanerad mark. För att ytterligare öka ambitionsnivån krävs att såväl investeringsbudgeten och 
driftbudgeten utökas och att kommunen sätter en realistiskt tidsplan för genomförandet. Arbete som återstår är även 
att klargöra rutiner kring köp och försäljning av fastigheter. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Ta fram Markförvärvspolicy 

Kommunstyrelsen antog Markförvärvspolicyn den 9 mars 2017. 

1.6.5 Införa fri kollektivtrafik för personer 75 år och äldre 

1.6.5.1 Exploatering 

 

Analys 

Avtal har tecknats med Västtrafik och för invånare som är 75 år eller äldre kan numera åka kostnadsfri kollektivtrafik. 
Omkring 1 300 personer, cirka 50 % av de berättigade, har ansökt om seniorkortet som möjliggör fria resor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten ska fortsätta arbeta aktivt med att informera om möjligheten till fri kollektivtrafik för invånare 
som är 75 år eller äldre. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Upprätta genomförandeplan för införandet av fri kollektivtrafik för 
personer 75 år eller äldre 
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1.6.6 Utred reducerad eller slopade kommunala mark- och planavgifter 

utanför centralort 

1.6.6.1 Plan 

 

Uppdraget är sammanställt i en rapport och översänt till politiken för beslut. Beslut förväntas på KS i mars 2018. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Ta fram utredning för reducerad eller slopad avgift utanför centralort 

 

1.6.6.2 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten har arbetat tillsammans med planenheten för att utreda möjligheten till reducerade eller 
slopade mark- och planavgifter utanför centralorten. I utredningen ingår också en definition av var gränsen går för 
centralorten. Det anses viktigt att bestämma avgränsningen av centralorten tillsammans med de kommunala bolagen, 
framförallt Ulricehamns Energi AB, i samband med deras debitering vid fiberutbyggnad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens utredare samordnar uppdraget och kommer upp för beslut i mars 2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Ta fram utredning för reducerad eller slopad avgift utanför centralort 

Utredningen kommer redovisas för politiken i mars 2018. 

1.6.7 Demokratiarbete inom lärandet Elevrådens verksamheter på 

gymnasiet och högstadierna är viktiga. 

1.6.7.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Åk 7-9 

Förändring- och förstärkningsarbete genomförs med Stenbocksskolans och Ätradalsskolans elevråd 2017/18. 
Betydelsen av och kravet på elevdemokrati inom skolan är fastlagd. 

Elevrådets representanter har fått utbildning för att få ett fungerande elevråd där eleverna vet hur de kan bedriva ett 
elevrådsarbete på ett demokratiskt och transparent sätt. 

Tingsholm 

Elevkåren har fått ekonomiska bidrag för att förbättra sitt interna arbete (teambuildning), vi har också stimulerat 
tillskapandet av nya föreningar genom att de genom elevkårens försorg har kunnat äska medel för sitt interna arbete. 
För alla elevföreningar har skolan iordningställt ett föreningsrum för att underlätta det fortsätta det elevdemokratiska 
arbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

På gymnasiet kommer fortsatta stimulansbidrag att lämnas till föreningarna för att understödja deras fortsatta 
arbete. 
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1.6.7.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 

Analys 

Åk 7-9 

Förändring- och förstärkningsarbete genomförs med Stenbocksskolans och Ätradalsskolans elevråd 2017/18. 
Betydelsen av och kravet på elevdemokrati inom skolan är fastlagd. https://www.skolverket.se/elever-och-
foraldrar/elevinflytande-1.234275. Den redovisas också i Skollag (2010:800) där det under 9 §. 

Elevrådets representanter har fått utbildning för att få ett fungerande elevråd där eleverna vet hur de kan bedriva ett 
elevrådsarbete på ett demokratiskt och transparent sätt. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det 
lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. För att kunna bedriva ett aktivt elevrådsarbete behövs kunskap. 
Elever har redan kunskap om sin situation, men behöver rätt verktyg för att kunna använda sig av sin erfarenhet. 
Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa ett hållbart elevinflytande på skolan 

Tingsholm: 

Det elevdemokratiska arbetet har stärkts på följande sätt: Elevkåren har fått ekonomiska bidrag för att förbättra sitt 
interna arbete (teambuildning), vi har också stimulerat tillskapandet av nya föreningar genom att de genom 
elevkårens försorg har kunnat äska medel för sitt interna arbete. För alla elevföreningar har skolan iordningställt ett 
föreningsrum för att underlätta det fortsätta det elevdemokratiska arbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ärendet avslutas i och med att finansieringen upphört. 

På gymnasiet kommer fortsatta stimulansbidrag kommer att lämnas till föreningarna för att understödja deras 
fortsatta arbete. 

1.6.7.3 Stenbocksskolan 

 

Analys 

Förändring- och förstärkningsarbete genomförs med stenbocksskolans elevråd 2017/18. Betydelsen av och kravet på 
elevdemokrati inom skolan är fastlagd. https://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/elevinflytande-1.234275. Den 
redovisas också i Skollag (2010:800) där det under 9 § står att 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 
underlättas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Grunden för ett fungerande elevråd är att eleverna vet hur de kan bedriva ett elevrådsarbete på ett demokratiskt och 
transparent sätt. Därför listar vi här nedan ett antal punkter som skall leda fram till just detta. 

Alla klassföreståndare går igenom, på Kf-tid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till elevrådet går 
till. 

Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning. 

Härefter skall sittande valda representanter välja styrelse. 

Ytterligare 2 representanter ur varje årskurs som ingår i styrelsen (detta kan ses lite som ”se och lär”). Summa 10 
stycken elever som kommer att utgöra elevrådets styrelse. 

Olika råd inom elevrådet skapas, bland annat elevskyddsombud, matråd. 

Ett rum på ”Fronter” skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, elever 
skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv. En förstelärare har i uppdrag att arbeta med 
elevrådet. 

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Protokoll skrivs för att lära eleverna vikten av 
politiskt/demokratiskt arbete. Elevrådet bör också vara representerat vid brukarrådsmöte/föräldramöten. 

Klassernas elevrådsrepresentanter både tar upp och informerar om, olika frågor som de jobbar med. Samt samlar in 
åsikter och önskemål från sina klasser om vad man tycker elevrådet skall jobba med framöver. 

En extern utbildning för elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom ”Sveriges elevkårer" 
under vecka 45. 
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1.6.7.4 Ätradalsskolan 

 

Analys 

Under läsåret 16/17 rapporterade Ätradalssklan ett stort antal kränkningar och hade problem med skadegörelse samt 
klotter på olika platser på skolan. Det förekom även vid upprepade tillfällen hot om våld mot personal. Alla dessa 
olika svårigheter utgör och påverkar elevernas och personalens arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket har gjort inspektion två ggr under året 2017 och pekat på att vi måste göra som vi gör dvs anmäla 
till arbetsmiljöverket och arbeta enligt plan för hot och våld. 

Detta måste huvudman bli medvetandegjord om. 
 
I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 § står det att elever ska ges inflytande över 
sin undervisning. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en 
vilja att lära. 

För att kunna bedriva ett aktivt elevrådsarbete behövs kunskap. Elever har redan kunskap om sin situation, men 
behöver rätt verktyg för att kunna använda sig av sin erfarenhet. Genom struktur och inkludering kan elevråd skapa 
ett hållbart elevinflytande på skolan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under  VT17 och  HT17 deltog biträdande rektor på elevrådets möten. Detta för att eleverna skulle få en 
direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. 

Under HT17 genomfördes både en elevrådsutbildning och en elevskyddsombudsutbilning, i samarbete med 
Visionsfabriken och Joel Sjövall. 

Under VT18 finns inplanerade möten för elevrådet och elevskyddsombuden. 

  

1.6.8 Utred möjlighet till försök med sex timmars arbetsdag 

1.6.8.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Det har inte påbörjats något arbete med uppdraget. Förvaltningen följer det arbete som pågår i andra kommuner, 
men några ytterligare åtgärder planeras inte. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2018 att uppdraget ska upphöra. 

1.6.9 Fixartjänst för äldre 

1.6.9.1 Funktionsnedsättning 

 

Analys 

Uppdraget är slutfört, då tjänsten kom igång under oktober. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet funktionsnedsätting och daglig verksamhet är i en ständig utveckling och resultatet av fixartjänst 
behöver utvärderas och följas upp över tid. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Implementera och verkställa fixartjänst 
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1.6.9.2 Enhet 7 daglig verksamhet 

 

Analys 

Fixartjänst startade i oktober 2017. En grupphandledare anställdes på 20% dvs en dag per vecka och en bil 
införskaffades. Grupphandledaren tillsammans med brukare i daglig verksamhetsamt utför tjänsterna i hemmet hos 
äldre över 67 år i ordinärt boende. Att arbeta med fixartjänst 1 dag per vecka  har hittills varit tillräckligt och  
motsvarat den peng man har avsatt för verksamheten. En utveckling att fundera över är om fixartjänst ska gälla för 
alla pensionärer över 67 år oavsett ordinärt eller särskilt boende. Vi har fått synpunkter på just det ifrån allmänheten 
då även i pensionärer i kommunens särskilda boenden behöver ha den här typen av hjälp. Vård och omsorgspersonal 
utför inte denna typ av uppgifter och har då inte pensionären någon anhörig till hjälp så är det svårt att få vissa 
sysslor utförda. Vi tror att det skulle vara möjligt att i befintlig ram kunna utföra fixartjänst för alla över 67 år. Kan 
det också finnas funktionshindrade personer under 67 år som skulle vara i behov av tjänsten? Det är något att 
långsiktigt fundera över. 

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att insatsen fixartjänst ska gälla för alla över 67 år oavsett boendeform samt ev funktionshindrade personer under 67 
år? 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Implementera och verkställa fixartjänst 

Fixartjänst är i gång och uppdraget är därmed utfört. 

1.6.10 Friskvårdsaktiviteter för äldre 

1.6.10.1 Äldreomsorg 

 

Analys 

Äldreomsorgen har under året arbetat med friskvårdsaktiviteter för äldre. Syftet har varit att uppmuntra seniorer att 
vara fysiskt aktiva och delta i olika sociala sammanhang. Temaområden under året har exempelvis varit fysisk 
aktivitet, kost, minne och minnen, social gemenskap och generationsöverskridande verksamhet. Anhöriga inkluderats 
i vissa aktiviteter. Tillvägagångssättet har varit  att enheterna och andra nyckelpersoner har bett om medel för att 
arbeta med en friskvårdsaktivitet för äldre på sin enhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exempel på aktiviteter som utförts är pizzakvällar, mataktiviteter, rörelseaktiviteter, bussturer, föreläsare och artister. 

År 2018 fördelas medel ut till dagverksamheterna som kan arbeta mer långsiktigt med att planera aktiviteter. 

1.6.11 Stimulera mobila kulturupplevelser 

1.6.11.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Studieförbunden har under året kunnat söka extra projektmedel för att arbeta med mobil kultur för äldre. 

100 000 kr var avsatt för detta. 5 studieförbund sökte, och av dessa beviljades 4 stycken bidrag. 

De olika studieförbunden har arbetat med föreningar (SPF och PRO), och tillsammans har de arrangerat 
kulturarrangemang, musik, temadagar, kör, allsångsprogram, nostalgiafton och berättelser ute på äldreboenden i 
kommunens alla olika delar. Biblioteket har under året arbetat med högläsning och musik på äldreboenden. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med samverkan mellan kommun, studieförbund och pensionärsföreningar har varit lyckat. Detta kommer 
fortsätta att utvecklas under 2018. 

Att frigöra en pott där studieförbund kunnat söka har varit bra, och kommer att fortsätta. 2017 utlystes medlen sent 
och det var svårt att sjösätta. Under 2018 utlyses medlen redan i januari. 
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1.6.12 Utred musikskolans placering – på kort och lång sikt 

1.6.12.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Utredningen pågår och olika alternativ övervägs utifrån en helhetsbedöming. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.6.13 Utred effektivare nyttjande av IT-utrustning 

1.6.13.1 Kansli 

 

Analys 

Genomförs av IT-strateg vinter/vår 2018. Har fördröjts då IT-strateg ej funnits på plats i kommunen under större 
delen av 2017.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.6.14 Utökat friskvårdsbidrag 

1.6.14.1 Personal 

 

  

Analys 

För att uppmuntra till en hälsosam livsstil så väl som att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen 
infört ett friskvårdsbidrag enligt uppdrag. Friskvårdsbidraget gäller alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt 
personal som är frånvarande p.g.a. sjukdom. För att den anställdes ansökan om friskvårdsbidrag ska godkännas och 
bidrag betalas ut ska friskvårdsaktiviteten fylla skatteverkets kriterier för skattefria motions- och 
friskvårdsförmåner.Bidraget beräknas på upp till 50 % av den anställdes utlägg och uppgår till max 1000 kr (inkl. 
moms) per anställd och kalenderår. 

Friskvårdsbidraget infördes under T1 och ska under T3 följas upp. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Friskvårdsbidraget har idagsläget gett upphov till en relativt omfattande administration och detta ska ses över inför 
2018-2019 i syfte att minimera lokal administration. Eventuellt måste förvaltningen överväga att handla upp 
administration kommande år. Vid en första anblick har ca 466 tkr använts under hela 2017 och en arbetsgrupp har 
tillsatts inom personalfunktionen i syfte att hitta förbättringsförslag i syfte att underlätta administrationen såväl som 
att öka nyttjandet av bidraget. 

1.6.15 Utred hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer 

1.6.15.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Under hösten påbörjades arbetet med uppdraget. Inbjudan till ett dialogcafé gick ut och ett 40-tal olika föreningar, 
studieförbund och kulturaktörer kom att delta. Under dialogcafét diskuterades vad som finns idag i kommunen, och 
vad som saknas. Utifrån dialogen togs ett antal punkter fram som kommunen skulle fördjupa sig i. Återkoppling i 
form av ytterligare träff med föreningar, studieförbund och kulturaktörer genomfört. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utredningen ska presenteras för politik. 
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1.6.16 Ta fram prospekt för Marknadsplatsen. 

1.6.16.1 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten är i ett inledande skede med arbetet att ta fram ett prospekt för Marknadsplatsen. 
Inledningsvis behövs en trafikutredning för de båda cirkulationsplatserna i anslutning till berört område, detta för att 
bestämma vilken mark som är möjlig att sälja och exploatera. 

Området är en viktig del i Ulricehamn, idag framförallt som parkeringsplats. För att i slutändan tillgodose så många 
intressen som möjligt kommer ett samarbete mellan olika delar av Ulricehamn kommuns verksamheter behövas samt 
även de privata fastighetsägarna i området. Arbetat med prospektet förutsätter att trafikutredningen är färdig och att 
en projektering finns klar avseende cirkulationsplatserna samt att planprogrammet för Bronäsområdet är antaget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under första halvåret 2018 kommer trafikutredningen genomföras för cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen och 
en projektering tas fram. Under tiden det arbetet pågår ska information samlas in och sammanställas till något 
konkret som framledes under hösten 2018 kan användas i framtagandet av prospektet. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram prospekt för Marknadsplatsen 

Prospektet för Marknadsplatsen avses påbörjas först under andra 
halvåret 2018. 
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1 Förvaltningsledning 

1.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

1.1.1 Helhetssyn inom kommunkoncernen, dvs förvaltning och kommunala bolag 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för snedfördelning av 
resurser och kompetens 
samt otydlighet inom och 
mellan sektorer, 
stabsfunktioner och bolag 
kan påverka 
förutsättningarna att verka 
som chef. 
Riskkategori 
Strategisk 

Löpande diskutera och 
förbättra tydligheten och 
styrningen mellan bolag och 
förvaltning. Fortsatt 
utvecklingsarbete i 
förvaltningens 
ledningsgrupp. 

 Genomgång av 
mötesanteckningar och 
protokoll från 
förvaltningsledningsmöten 
och koncernledningsmöten. 

Uppföljning och analys 

Arbetet med att stärka helhetssynen inom 
koncernen har utvecklats på flera sätt under året. 

På styrelsenivå har Ulricehamn Stadshus AB haft 
fortsatta avstämningsmöten med bolagens VD och 
styrelseledamöter. Kommunens budgetutskott har 
haft föredragningar från bolagen avseende såväl 
uppföljning och planering. Dialogen i dessa olika 
forum är viktig för att stärka helhetssynen med 
utgångpunkt från ett koncernperspektiv. Dialogen 
innebär även en förstärkt styrning och uppföljning 
med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 
beslut om bland annat ägardirektiv, mål och 
uppdrag. 

På tjänstemannanivå sker så kallade 
koncernledningsmöten från och med 2017 med 
tätare intervall än tidigare, ungefär en gång per 
månad. Vid mötena deltar bolagens VD:s och 
kommunchef, ekonomichef och miljö- och 
samhällsbyggnadschef. I samband med mötena 
sker avstämning av mål och budgetuppdrag, 
ekonomi och större verksamhetsfrågor med 
gemensamma beröringspunkter. Mötena möjliggör 
också avstämning och samordning av mer löpande 
frågor som berör hela eller delar av 
kommunkoncernen. 

Samtliga VD för bolagen deltar i 
kommunkoncernens ”ledarforum” där samtliga 
chefer ingår. Bolags-VD:s deltar även vid den 
årliga chefskonferensen.  

Processer/rutiner: 

1.1.2 Kompetensförsörjning/rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att kvaliteten i 
verksamheten inte når upp 
till förväntad nivå. Fel 
person på fel plats med fel 
kompetens eller svårigheter 
att rekrytera. 
Riskkategori 
Strategisk 

Utifrån nulägesanalys 
arbeta fram en beskrivning 
och förslag på åtgärder för 
att nå helhetssyn i frågan. 
(Stäms av med 
personalchef!) 

 Hanteras i 
omvärldsanalys och 
strategisk planering samt i 
den löpande verksamheten. 

Uppföljning och analys  

I samband med befolkningsprognosen analyseras 
kommande behov av 
kompetensförsörjning/rekrytering. 
Rekryteringsprocessen fungerar bra men det 
behövs fortsatt utbildning/stöd i 
personalförsörjning. Att stärka kommunen som 
attraktiv arbetsgivare är en strategisk fråga och 
har hanterats särskilt i samband med 
omvärldsbevakning och planering. 

  

 

  



Uppföljning av internkontrollplan 5(19) 

Processer/rutiner: 

1.1.3 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att inte oönskade 
beteenden och incidenter i 
verksamheten hanteras och 
dokumenteras enligt 
gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Kommunikation och dialog 
inom chefsgruppen om 
tydliggörande av att man 
förväntas agera klokt 
utifrån sitt mandat med 
stöd från 
personalfunktionen och 
överordnad chef. 

 Granskning av 
dokumentation och löpande 
uppföljning. 

Uppföljning och analys  

Kommunens sektorer och verksamheter har under 
året arbetat med oönskade beteenden bland 
annat genom dokumentation och löpande 
uppföljning. En särskild dokumentationsmall finns 
framtagen, som alla verksamheter kan använda 
sig av. Chefer har genomfört enskilda samtal med 
berörd personal. 

Skyddsronder har genomförts och rapporterade 
incidenter har följts upp. Ett nytt system för 
uppföljning av tillbud och arbetsskador har 
införts. 

  

Processer/rutiner: 

1.1.4 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte 
handlägger ärenden och 
fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande 
lagkrav. Exempelvis 
avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, 
insatser för brukare, 
tidsfrister, utlämnande av 
allmänna handlingar, 
upphandling mm. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Fullfölja arbetet med 
intern kontroll. 

 Genomgång av interna 
kontrollplaner. 

Uppföljning och analys  

Processen för intern kontroll är reviderad under 
2017. Riskanalyser genomförs i ledningsgrupperna 
för samtliga verksamheter och bolag. 
Utvecklingsledarna för de olika sektorerna verkar 
som riskanalysledare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Processen för intern kontroll inklusive 
frågeunderlag revideras årligen. 

  

Utarbeta rutin för hantering 
av remisser. 

 Kontroll av att rutin 
finns i Våra arbetssätt. 

Uppföljning och analys 

Arbete pågår, inriktningen är att rutinen är klar 
till den nya mandatperioden. 
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2 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

2.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

2.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att inte oönskade 
beteenden och incidenter i 
verksamheten hanteras och 
dokumenteras enligt 
gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Felaktiga beteenden och 
incidenter dokumenteras på 
dokumentationsmall på 
individnivå och hanteras 
genom personligt samtal, 
hantering på gruppnivå sker 
t ex vid APT. 

 Genomgång av 
incidenter och felaktiga 
beteenden. 

Uppföljning och analys 

Sektorn dokumenterar felaktiga beteenden. 
Dokumentation finns för samtliga enheter. Samtal 
har även förts personligen med varje individ och 
följs upp. Antalet felaktiga beteenden är dock 
begränsade i sektorn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbetet på liknande sätt, analys av 
återkommande felaktiga beteenden.  

Processer/rutiner: 

2.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte 
handlägger ärenden och 
fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande 
lagkrav. Exempelvis 
avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, 
insatser för brukare, 
tidsfrister, utlämnande av 
allmänna handlingar, 
upphandling mm. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Internrevision 1 gång per år 
per enhet. Rapport 
redovisas för sektorchef 
(Bygg och miljö även till 
samverkansnämnden). 

 Uppföljning av 
genomförd 
internrevisionsrapport samt 
att denna redovisats för 
chef och till 
samverkansnämnden. 

Uppföljning och analys 

Internrevision har under 2017 skett inom 
livsmedels-, receptfria läkemedel samt 
alkoholkontrollens områden. Även handläggning 
av värmepumpar har kontrollerats. Uppföljning 
sker inom tertialrapporteringen samt redovisas till 
sektorchef fortlöpande under året. Uppföljning av 
överklagade ärenden på Miljöenheten och 
Byggenheten görs en gång per år och 2017 års 
uppföljning kommer att rapporteras vid nämndens 
sammanträde i mars 2018. Intern genomgång på 
enheterna sker för att dra slutsatser och 
lärdomar. Nämnden har utbildats och informeras 
enligt plan. Stickprov gör även på enskilda 
ärenden efter klagomål eller egeninitierad vid 
misstanke om avvikelse för att kontrollera 
handläggningen och sektorns service. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 kan arbetet utvecklas på 
Exploateringsenheten och Byggenheten. 
Byggenheten genom att mer systematiskt göra en 
revision med hjälp av JO-utlåtanden och 
Exploateringsenheten genom att göra stickprov i 
myndighetsutövningen. En utveckling vore även 
att sammanställa internrevisionen för alla enheter 
i en rapport för att få en tydligare uppföljning.  

Resursbehovsutredning ska 
göras. Miljö- och 
byggenheterna klarar inte 
av att utföra lagstadgade 
krav, t ex att utföra 
inspektioner, långa 
handläggningstider. Kritik 
från länsstyrelse och 
revision finns idag. 

 Uppföljning av 
genomförd 
resursbehovsutredning. 

Uppföljning och analys 

Förvaltningen har arbetat fram en 
behovsutredning som beslutats i 
samverkansnämnden och som sedan även tagits 
upp för beslut i kommunstyrelsen. Förvaltningen 
har även presenterat vilka behov som finns på 
övriga enheter till budgetutskottet inför 
budgetbeslutet. I budget tillfördes medel till 
Planenheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta att arbeta fram en behovsutredning 
inför budgetprocessen för att tillhandahålla ett 
bra material inför politikens ställningstagande 
samt presentera övriga enheter tillkommande 
behov i budgetprocessen.  
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Processer/rutiner: 

2.1.3 Rekrytering av kompetent personal och minska personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårt att rekrytera chefer, 
ingenjörer och 
byggpersonal. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med begreppet 
"Attraktiv arbetsgivare". 

 Prioritera hur sektorn 
ska arbeta för att bli en 
attraktiv arbetsgivare och 
skapa åtgärder/insatser för 
detta. 

Uppföljning och analys 

Sektorn arbetar aktivt med att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Prioriteringarna kopplat till 
attraktiv arbetsgivare har varit "förutsättningar 
för chef" och "bra verksamhet". I det arbetet kan 
bland annat nämnas sektorn intensiva arbete med 
verksamhetsplanerna och uppföljning, utökandet 
av resurserna, personalutveckling, arbetsmiljö och 
arbetet med rutiner och processer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för såväl chefer som medarbetare 
att lyckas på arbetsplatsen. En framgångsrik och 
givande arbetsplats kommer att skapa 
attraktivitet.  
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3 Sektor lärande 

3.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

3.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att inte oönskade 
beteenden och incidenter i 
verksamheten hanteras och 
dokumenteras enligt 
gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Som en del i 
uppföljningsarbetet 
efterfrågas bruk av 
dokumentationsmall på 
individnivå samt hantering 
på gruppnivå vid APT. 

 Kontroll av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Uppföljning under APT och analys av protokoll 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentationsmall på både individ och 
gruppnivå ska skapas 

Processer/rutiner: 

3.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte 
handlägger ärenden och 
fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande 
lagkrav. Exempelvis 
avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, 
insatser för brukare, 
tidsfrister, utlämnande av 
allmänna handlingar, 
upphandling mm. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Fortsatt arbete med det 
systematiska 
kvalitetsarbetet, rutiner för 
t ex anmälan av kränkande 
behandling och 
hemmasittare. Svar på 
Skolinspektionsärenden. 

 Kontroll av 
dokumentation 

Uppföljning och analys 

Fortsatt gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi följer de system som finns att tillgå för att 
dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vid de fall brister har upptäckts har detta varit på 
grund omorganisationen i sektor lärande och att 
systemen inte varit kompatibla med varandra 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensam satsning på ytterligare samsyn och 
även uppdatering av systemen för den nya 
organisationen. Skolmodul i Stratsys, 
analysverkstäder och stöd 

Processer/rutiner: 

3.1.3 Mottagande av nyanlända 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att våra resurser och 
kompetenser inte räcker för 
att möta de behov 
nyanlända elever har. 
Riskkategori 
Strategisk 

Regelmässiga uppföljningar 
på lärande ledning 

 Kontroll av 
minnesanteckningar 

Uppföljning och analys 

Under året har mottagande frågan analyserats på 
lärande ledning vid flertalet av dessa mötesfora. 
Fortfarande finns det en oro att inte kunna möta 
de nyanländas särskilda behov i skolan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentation och kartläggning av nyanländas 
behov och till vilka enheter som har störst behov 
av kompetensinsatser 

Processer/rutiner: 

3.1.4 Samhällssynen på skolan 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Negativ publicitet och 
allmänhetens syn på 
verksamhetens förmåga. 
Riskkategori 
Strategisk 

Erbjuda en likvärdig 
kvalitativ utbildning för alla 
barn och elever. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Vi håller oss ajour med hjälp av våra 
attitydundersökningar bland elever, personal och 
föräldrar/vårdnadshavare 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bli mer strategiska och transparenta i vår 
rapportering. Arbeta strukturerat och 
systematiskt för att visa vår verksamhet 
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Processer/rutiner: 

3.1.5 Små skolenheter 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Det går inte att säkra 
kvalitet och likvärdig 
undervisning utifrån 
uppdraget. 
Riskkategori 
Strategisk 

Undersöka möjligheten hur 
sektor lärande kan 
organisera en likvärdig 
utbildning. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Analysen påvisar att skolorna inte är likvärdiga i 
dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta med tidiga insatser och strategier för att 
likställa utbildningen för alla elever 

Processer/rutiner: 

3.1.6 Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att rekrytera 
och behålla kompetent och 
behörig personal 
Riskkategori 
Operativ 

Uppdrag kring attraktiv 
arbetsgivare. 

 Kontroll av rapport 
Uppföljning och analys 

Arbetet pågår med kommunövergripande insatser 
i form av arbetsgruppen "Attraktiv arbetsgivare" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med arbetsgruppen 
kommunövergripande 

Processer/rutiner: 

3.1.7 Skollagens krav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att få resurser 
och kompetens att räcka 
till för att ge elever i behov 
av stöd det stöd de har rätt 
till enligt skollagens krav. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Handlingsplan för ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan. 

 Kontroll av gjorda 
uppföljningar i Stratsys 

Uppföljning och analys 

Fortsatt arbete med att systematiskt 
dokumentera och följa upp elevernas särskilda 
behov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling hos personal på olika nivåer 

Processer/rutiner: 

3.1.8 Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Barn, elever och personal 
kan utsättas för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Operativ 

KIA-kontroll av incidenter 
och anmälan om kränkande 
behandling 

 Granskning av protokoll 
Uppföljning och analys 

Uppföljning vid Lärande Ledning under året 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdatering av befintliga rutiner 

Processer/rutiner: 

3.1.9 Inne och ute miljö 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Ej likvärdigt mellan olika 
enheter 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Genom arbete med 
lokalresursplanering. 

 Kontroll av 
minnesanteckningar från 
lokalresursgruppen 

Uppföljning och analys 

Kartläggning av enheternas utformning 
miljömässigt. Det behövs göras ytterligare 
inventering 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med inventering och kartläggning 
samt att likställa skolornas miljöer där behov 
finns för att skapa likvärdighet 
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4 Sektor välfärd 

4.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

4.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att inte oönskade 
beteenden och incidenter i 
verksamheten hanteras och 
dokumenteras enligt 
gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Som en del i 
uppföljningsarbetet 
efterfrågas bruk av 
dokumentationsmall på 
individnivå samt hantering 
på gruppnivå vid APT. 

 Kontroll av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Det har under årets tagits fram två 
samverkansdokument. Båda 
samverkansdokumentet avser att tillse att de 
brukare som behöver stöd och hjälp från flera 
delar av sektor Välfärds verksamhet får sina 
insatser samordnade och att insatserna utgår från 
den enskildes egna och unika behov. Ett av 
dokumenten riktar in sig på samverkan i 
myndighetsutövningen och det andra dokumentet 
avser hur samverkan ska ske i pågående ärenden. 

För ärenden kring klagomål/synpunkter från 
brukare eller brukarföreträdare samt för ärenden 
Lex Sarah och Lex Maria finns det rutiner som 
används hur ärenden ska återkopplas till 
verksamheten och enheternas APT. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bedömningen görs att detta i stort fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. 

Dock kvarstår att göra ett formaliserat 
kontrollmoment, något som får göras under 2018. 

Processer/rutiner: 

4.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte 
handlägger ärenden och 
fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande 
lagkrav. Exempelvis 
avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, 
insatser för brukare, 
tidsfrister, utlämnande av 
allmänna handlingar, 
upphandling mm. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Intern granskning av Lex 
Maria och Lex Sara, 
överklaganden samt 
tillsyner från IVO och JO 

 Kontroll av 
dokumentation 

Uppföljning och analys 

MaS och MaR arbetar mer strukturerat med 
uppföljning och patientsäkerhetsberättelsen. 
Organisationen med beställning och kvalitet som 
sjösattes i februari 2016 ska stödja en tydligare 
uppföljning av volymen och kvalitetssäkra 
myndighetsutövningen 

Personligt ombud kartlägger situationen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och 
synliggör förbättringsområden. 

I de inspektioner som IVO gjort i verksamheten de 
senaste åren, framförallt i HVB-verksamheten, har 
verksamheten överlag har nästan uteslutande 
erhållit positiv kritik. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta bedöms fungera tillfredsställande. 
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Processer/rutiner: 

4.1.3 Strategisk kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Bemannings och 
kompetensbrist. 
Medarbetarna kan inte 
utföra uppdraget. Kunderna 
får inte det de har rätt till. 
Riskkategori 
Strategisk 

Upprätta en 
kompetensutvecklingsplan 

 Säkerställa att planen 
är upprättad 

Uppföljning och analys 

Flera insatser pågår att arbeta med frågan både 
internt och externt. Ett exempel på att arbeta på 
nytt sätt för att klara kompetensbehoven är att 
införa nya funktioner som avlastar vissa 
arbetsmoment. Det finns numera anställda 
socialadministratörer som gör vissa moment i 
arbetsuppgifter som tidigare legat på 
socialsekreterare. 

Ett annat arbete som gjorts är att tillsammans 
med Boråsregionen samordna insatser för vissa 
målgrupper, t ex socialsekreterare. En 
överenskommelse har också gjorts i Boråsregionen 
om ett gemensamt vård- och omsorgscollege. 

En översyn har gjorts för att titta på 
chefsuppdraget. Det har bl. a mynnat ut i att 
minska antalet underställda medarbetare för att 
ge cheferna ett mer rimligt uppdrag. 

Överlag ser situationen kring kompetens 
förhållandevis bra ut inom sektorn om vi tittar på 
andra kommuner. Ändå har vi en stor utmaning 
framför oss. En stor potential att öka den totala 
arbetskraften är att minska antalet 
deltidsanställningar och att fler medarbetare 
kommer att arbeta heltid framöver, något som ses 
över i projektet "Heltid som norm". I projektet 
"Heltid som norm" ingår att se över 
kompetensbehoven så frågan kommer att 
omhändertas och fördjupas under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med attraktiv arbetsgivare behöver 
fortsätta kommande år. Detta är en fråga som 
inte blir färdig, utan hela tiden måste 
underhållas. 

Följa upp 
kompetensutvecklingsplane
n 

 Årlig kontroll av 
genomförd uppföljning 

Uppföljning och analys 

I utvecklingssamtalen med samtliga medarbetare 
gås den enskilde medarbetarens kompetensbehov 
igenom och dokumenteras. 

Det har under året funnits möjlighet att satsa mer 
på utbildning och handledning än tidigare år i 
många delar av sektorns verksamheter. De 
utbildningar som planerats har genomförts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Budgeten avseende kompetensutveckling förstärks 
med ca 1 mnkr till 2018. 

Processer/rutiner: 

4.1.4 Tydliggöra helhetsperspektivet och kommunens uppdrag, t ex 

flyktingmottagning. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Suboptimering mellan 
kommunens verksamheter. 
Fördyrning och att det går 
ut över våra kunder. Vi 
klarar inte vårt uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Vid behov informera och 
lyfta frågan vid 
förvaltningsledningsmöten 

 Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Uppföljning och analys 

I början av 2016 fanns en kommunövergripande 
gruppering kopplat till flyktingmottagandet. I 
samband med att mottagandet minskade 
avstannade gruppens arbete. Sektor välfärd har 
fortsatt jobba med frågorna bland annat genom 
ansökan av § 37 medel för att kunna jobba med 
boendestrategiska frågor. Från 2017 har man 
tillsatt en sådan tjänst. 

Överlag har verksamheten klarat att bedriva 
flyktingverksamheten på hemmaplan. Kostnader 
har hållits på en rimlig nivå och kvaliteten i 
verksamheten har kunnat hållas, vilket bl. a 
framgår av de inspektionsbeslut som fattats av 
IVO efter inspektioner i verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdraget bostadsstrateg har permanentas och 
tillför nu kommunledningsstaben för att ge 
möjlighet för kommunövergripande styrning. 
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5 Sektor service 

5.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

5.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att inte oönskade 
beteenden och incidenter i 
verksamheten hanteras och 
dokumenteras enligt 
gällande rutiner, på ett 
tillräckligt tydligt sätt. 
Riskkategori 
Operativ 

Framtagen 
dokumentationsmall 
implementeras och används 
vid felaktiga beteenden och 
incidenter. 

 Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Mall för dokumentation av felbeteenden gicks 
igenom på ledningsmöte den 26/4. Enligt 
framtaget årshjul för uppföljningssamtal kommer 
uppföljning kontinuerligt att ske vid 
resultatuppföljningar i februari varje år. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning har planerats in vid 
resultatuppföljningar i februari. 

Processer/rutiner: 

5.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte 
handlägger ärenden och 
fullgör verksamhet och 
uppdrag enligt gällande 
lagkrav. Exempelvis 
avseende myndighets 
utövning, undervisningstid, 
insatser för brukare, 
tidsfrister, utlämnande av 
allmänna handlingar, 
upphandling mm. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Säkerställa att 
verksamheterna följer 
avtalstrohet vid 
upphandlingar. 

 Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Lagen om offentlig upphandling: Den totala 
leverantörstroheten för sektorn 2017 är 75,2 % 
varav två av fem verksamheter har en 
leverantörstrohet på över 90 %. 
Leverantörstroheten har minskat i jämförelse till 
2016 beroende på att avtal inte är inlagda och att 
upphandlade leverantörers underleverantörer 
fakturerar verksamheterna direkt. 
Verksamheterna arbetar aktivt för att följa avtal 
och arbeta fram nya sådana när det saknas. 
Leverantörstroheten följs upp vid varje tertial. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Lagen om offentlig upphandling: Viktigt att 
fortsätta följa upp leverantörstroheten, att 
genomföra upphandlingar och att få in avtalen i 
kommunens avtalsdatabas så att uppföljning och 
jämförelser går att genomföra. 

Processer/rutiner: 

5.1.3 Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Vi behöver bli bättre på att 
kommunicera, både externt 
(webben) och internt 
(intranätet), via chefer, 
mejlutskick mm. Risk för 
missförstånd, irritation, 
dubbelarbete mm. 
Riskkategori 
Operativ 

Gemensamma och specifika 
rutiner/kommunikationspla
ner för information och 
kommunikation ska 
upprättas. 

 Kontroll av upprättade 
rutiner/processer och 
kommunikationsplaner. 

Uppföljning och analys 

I ledningsgruppen sker en kontinuerlig dialog om 
hur olika beslut/information ska kommuniceras 
ut. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Olika åtgärder planeras och arbetas med inom 
olika verksamheter, exempel är: Inom verksamhet 
fastighet kommer en process för lokalprojekt att 
arbetas fram i syfte att underlätta kommunikation 
och skapa en gemensam bild mellan olika parter. 
En idé är också att utveckla webben för att 
synliggöra för våra kommuninvånare vilka 
lokalprojekt vi arbetar med. IT har tillsammans 
med kommunikationsfunktionen utvecklat hur 
driftsinformation ska formuleras och 
informationsrutiner vid avbrott är under 
framtagande.  
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6 Ulricehamns Stadshus AB 

6.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

6.1.1 Samordning av ägaransvaret 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Inaktuella styrdokument, 
bland annat ägardirektiven 
Riskkategori 
Strategisk 

Översyn av ägardirektiven 
ska ske 2017 

 Kontroll att det finns 
förslag på nya ägardirektiv 

Uppföljning och analys 

VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag 
att göra en översyn av bolagsdokumenten inom 
koncernen och återkomma med bedömningar och 
eventuella förslag till förändringar. Översynen 
innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och 
möjlig samordning av funktioner. Ett första utkast 
presenterades för styrelsen i Ulricehamns 
Stadshus AB i december 2017. 

Med anledning av uppdraget presenteras förslag 
till ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv 
för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och 
dotterbolagen Ulricehamns Energi AB, STUBO AB 
och Näringsliv Ulricehamn AB. Även 
företagspolicyn har reviderats och genomgått 
stora redaktionella ändringar. Företagspolicyn 
föreslås byta namn till bolagspolicy. 

Förslagen kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen den 1 mars. 
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7 Ulricehamns Energi AB 

7.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

7.1.1 Rekrytering av kompetent personal 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårt att rekrytera chefer 
och ingenjörer. 
Riskkategori 
Operativ 

Samarbete med 
rekryteringsföretag, företag 
inom bemanning och 
konsulter. 

 Kontroll av antal 
träffar med 
rekryteringsföretag 

Uppföljning och analys 

Fortsatt samarbete med flertalet 
rekryteringsföretag. Fem tjänster varav tre på 
ingenjörssidan har tillsats via rekryteringsföretag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planen är att fortsätta upprätthålla kontakten 
med olika rekryteringsföretag. Under 2018 
kommer personalfunktionen på UEAB utökas och 
genom det möjliggöra ökat fokus på bla 
rekryteringsfrågor. 

Attraktiv arbetsgivare 
 Kontroll av genomförda 

undersökningar 

Uppföljning och analys 

Vartannat år genomförs en medarbetarenkät 
bland alla anställda på företaget och den senaste 
gjordes 2016. Enkäten visar på ett fortsatt bra 
resultat med ett ambasadörstal på 48 (58). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Aktivt prioritera god arbetsmiljö genom att 
erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och löpande 
satsningar på personalvård såsom exempelvis vårt 
Friskvårdsprojekt. 

Processer/rutiner: 

7.1.2 Kunskap och kompetens hos medarbetarna 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Felaktigt utförda arbeten, 
människor kan skadas. 
Riskkategori 
Operativ 

Utbildning och information 
 Kontroll av antalet 

utbildningstillfällen 

Uppföljning och analys 

Under året är utbildningstimmarna i snitt 20 
timmar per anställd. Trots att arbetsbelastningen 
fortsatt varit hög under året har stort sett alla 
anställda kunnat erbjudas minst ett 
utbildningstillfälle, vilket är vårt mål. 
Utbildningar som berör säkerheten för våra 
anställda prioriteras alltid. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt prioritera vidaeutbildning och 
utbildningar för att hålla personalen uppdaterad 
om utveckling inom branschen. Inom branschen 
finns obligatoriska utbildningar som prioriteras. 

Följa gällande 
säkerhetsföreskrifter 

 Kontroll av innehåll i 
protokoll och 
tillbudsrapportering 

Uppföljning och analys 

Under 2017 har 6 olyckor och 3 tillbud 
rapporterats på UEAB. Skyddskommittén har 
sammanträtt två gånger under 2017. Antal olyckor 
och tillbud är i linje med tidigare år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget har en aktiv skyddskommitté och 
regelbundna skyddsronder genomförs. Antal 
tillbud och olyckor följs löpande upp inom 
ledningsgruppen, 
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Processer/rutiner: 

7.1.3 Extern kommunikation mot kund 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Brist på kommunikation 
med blivande fiberkunder 
kan ge missnöjda kunder 
och skadat varumärke. 
Riskkategori 
Operativ 

Regelbunden återkoppling 
och information till 
befintliga och potentiella 
fiberkunder ska ses över. 

 Genomgång av 
processbeskrivning och 
genomförd kommunikation. 

Uppföljning och analys 

Nytt informationsmaterial har tagits fram. Detta 
bifogas nu avtalet som skickas till kunder i 
planerade utbyggnadsområden. Ny rutin för 
information till kund vid avvikelser i processen 
finns framtagen. Förbättringar av interna 
processer har skett; vem som gör vad och när 
samt information till de som behöver veta. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny hemsida är under implementation och denna 
kommer löpande uppdateras med aktuell 
information gällande pågående och kommande 
projekt. Ständig utveckling och anpassning av 
interna processer efter behov och dragna 
erfarenheter. 
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8 Stubo AB 

8.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

8.1.1 Hyresnivåer 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

För låga hyresnivåer 
Riskkategori 
Finansiell 

Utredning 
 Genomgång av 

protokoll från 
hyresförhandling. 

Uppföljning och analys 

Genomgångar av hyressättning har gjorts och 
justeringar har genomförts på flera områden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärderna har gett resultat och hyrorna är nu på 
en mer rimlig nivå. Arbetet fortsätter 2018 i 
samverkan med Hyresgästföreningen. 

Processer/rutiner: 

8.1.2 Stort underhållsbehov 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Stort underhållsbehov 
Riskkategori 
Operativ 

Underhållsplan. 
 Utfall redovisas 

löpande på ledningsmöten. 
Stäms av mot ekonomin. 

Uppföljning och analys 

Fastighetsbeståndet består till stor del av 
byggnader från miljonprogrammet. Förutom ett 
stort underhållsbehov är det också nödvändigt att 
modernisera så som passersystem, digitala 
bokningssystem och modern belysningsteknik. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En underhålls- och investeringsplan upprättas 
årligen som följer budget och planen för 
komponentbyte. 

Processer/rutiner: 

8.1.3 Avkastningskrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att STUBO inte 
uppfyller avkastningskravet 
pga försäljningar som 
innebär minskade intäkter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Åtgärdsplan via underhålls-, 
fastighetsutvecklings- och 
investeringsplan samt ny 
förhandlingsordning med 
hyresgästföreningen. 

 Genomgång av 
prognoser och uppföljningar 

Uppföljning och analys 

Bolaget jobbar aktivt för att balansera ekonomin 
både på kort och lång sikt. Avkastningen för 
verksamhetsåret 2017 är 5,6 % (avkastningskravet 
är 5 %). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Långtidsplan för investeringar, bättre verktyg för 
ekonomisk uppföljning och styrning etc. 

Processer/rutiner: 

8.1.4 Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Brist på färdiga 
detaljplaner gör att 
nyproduktion inte kan göras 
i tillräcklig takt och 
omfattning. 
Riskkategori 
Strategisk 

Revidera 
fastighetsutvecklingsplan. 

 Uppföljning sker 
löpande på ledningsmöten. 

Uppföljning och analys 

De två pågående detaljplanerna har tagit 
betydligt längre tid än beräknat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget har prioriterat att bygga där 
detaljplaneändringar inte krävs. Under 2017 har 
Stubo byggt totalt 11 lägenheter i Hökerum och 
Gällstad. Under 2018 kommer bolaget att uppföra 
8 lägenheter på fastigheten Hagtornet 1. Bolaget 
har fortsatt fokus på detaljplaneprocesser och 
hoppas på att minst en av de pågående 
detaljplaneändringarna vinner laga kraft under 
2018. 
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Processer/rutiner: 

8.1.5 Soliditet 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att vi inte balanserar 
soliditeten kort- och 
långsiktigt. 
Riskkategori 
Finansiell 

Revidera investeringsplan 
 Kvartalsvis avstämning 

på ledningsmöten. 

Uppföljning och analys 

Analyseras löpande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Högt belånade fastigheter, hög ränta och vakanser 
är bl.a. faktorer som påverkar ett bostadsbolags 
soliditet negativt. Vid nybyggnation och större 
ombyggnation av bolagets miljonprogram vägs 
dessa faktorer in. Bolaget har idag en 
skuldsättningsgrad för verksamhetsåret på 2,4 
(riket 2,1) samt belåningsgrad fastigheter 70,3 % 
(riket 65,6 %). 

Det egna kapitalet uppgår per 2017-12-31 till 124 
mnkr vilket innebär en soliditet på 29 %. 
Medelvärdet av soliditeten bland SABO-företag år 
2016, 32,8 %, företagsstorlek 1 000-1 999  där 
STUBO ingår är soliditeten 18,4 %. 
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9 Näringsliv Ulricehamn AB 

9.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

9.1.1 Ägardirektiven 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att arbeta med ej 
uppdaterade ägardirektiv. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av VD med 
VD i moderbolaget. 

 Uppföljning av om 
frågan om ägardirektiv är 
hanterad. Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Arbete med ägardirektiv pågår från Stadshus, ska 
beslutas under våren.  

  

Processer/rutiner: 

9.1.2 Budgetuppdrag 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårighet att arbeta med 
ofinansierade uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av VD i 
lämplig gruppering. 

 Uppföljning av om 
frågan med ofinansierade 
uppdrag är hanterad. 
Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Inga aktuella ofinansierade uppdrag just nu 

  

Processer/rutiner: 

9.1.3 Ärendehanteringsprocessen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

NUAB är inte påkopplade 
till Ephorte och kan därför 
missa motioner och 
medborgarförslag som ska 
svaras på. 
Riskkategori 
Operativ 

VD tar upp frågan i 
koncernledningsmöten. 

 Uppföljning av 
minnesanteckningar från 
koncernledningsmöten. 

Uppföljning och analys 

Strukturarbete pågår mellan kommunen och dess 
bolag 

  

Processer/rutiner: 

9.1.4 Säkerhetsarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att hantera 
hotfulla och/eller 
påverkade personer. Risk 
för rån (kontantkassan). 
Riskkategori 
Operativ 

Dialog med kommunens 
säkerhetssamordnare kring 
rutiner och åtgärder för att 
förebygga risk för rån mm. 

 Uppföljning av om 
kontakt med kommunens 
säkerhetssamordnare är 
gjord samt att det 
förebyggande arbetet är 
igång. 

Uppföljning och analys 

Busskuren fortfarande stängd vilket påverkar vilka 
som kommer in på Turistbyrån. Motion om 
busskur, var ligger ärendet? 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Undersöker möjligheten att göra Turistbyrån 
kontantfri. 

Bjuder in säkerhetssamordnare. 

Undersöker vad som hänt med ärendet kring 
öppnandet av busskuren 
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Processer/rutiner: 

9.1.5 Rutiner och processbeskrivningar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Arbetsmetoder och flöden 
är ej dokumenterade i 
tillräcklig omfattning. 
Riskkategori 
Operativ 

Genomgång av att 
erforderliga rutiner och 
processer finns 
dokumenterade och är 
aktuella 

 Uppföljning av 
upprättade rutiner och 
processer 

Uppföljning och analys 

Arbete påbörjat med processkartor och rutiner för 
vissa arbetsuppgifter 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kräver att alla sätter av tid och använder 
samma rubriksystem för att få ett fungerande 
system. 

En tydligare verksamhetsplan är gjord inför 2018 

Diarieföring är påbörjat 
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1.1 Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

1.1.1 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög 

kvalitet. 

1.1.1.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antal smartboards 

Totalt ca 130 st 

Alla förskolor har idag har minst en Smartboard. 
Samtliga klassrum från fskl till och med årskurs 6 är utrustade med Smartboards. 
Årskurs 7-9 finns det 15 Smartboards. 

Antal 1:1-datorer 

Totalt 1600 datorer 

Från och med höstterminen 2015 disponerar alla elever från årskurs 7 och uppåt egna datorer. 

 Åtgärd/insatser för utveckling 

Förtätning på övriga skolor pågår enligt IKT-plan. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9. 

 Indikator/mätetal Utfall Jämförande part 1 Jämförande part 2 Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal 
Smartboards. 

150   180 83,33 % 

 Antal 1:1 
datorer. 

2 200   3 330 66,07 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Smartboards finns idag i huvudsak i alla klassrum åk 1-6 men fler 
behövs i åk 7-9. 

 

 1:1 datorer i åk 7-9 är planerat 2014. 
 

 I förskoleklass till åk 6: 1 dator/3 elever. 
 

 Utbildningsinsatser kopplade till IKT. 
 

1.1.1.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antal smartboards 

Totalt ca 130 st 

Alla förskolor har idag har minst en Smartboard. 
Samtliga klassrum från fskl till och med årskurs 6 är utrustade med Smartboards. 
Årskurs 7-9 finns det 15 Smartboards. 

Antal 1:1-datorer 

Totalt 1600 datorer 

Från och med höstterminen 2015 disponerar alla elever från årskurs 7 och uppåt egna datorer. 

 Åtgärd/insatser för utveckling 

Förtätning på övriga skolor pågår enligt IKT-plan. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9. 
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1.1.2 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i 

sina undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning 

förändras med IT och hur undervisningen bör förändras för att på bästa 

sätt utnyttja IT. 

1.1.2.1 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Från och med  ht 2018 är det nya nationella krav på digitalisering i våra verksamheter. Under läsåret 17/18 
formaliseras de insatser som behöver göras för att möta de nya kraven. 
 
Läslyftet är ett exempel på hur verksamheten arbetar i ett vetenskapligt perspektiv. 

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
En kompetensutvecklingsplan för att möta de nya kraven arbetas fram. 

  

1.1.2.2 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Från och med  ht 2018 är det nya nationella krav på digitalisering i våra verksamheter. Under läsåret 17/18 
formaliseras de insatser som behöver göras för att möta de nya kraven. 
 
Läslyftet är ett exempel på hur verksamheten arbetar i ett vetenskapligt perspektiv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
En kompetensutvecklingsplan för att möta de nya kraven arbetas fram utifrån behovs och resursanalysen samt 
enheternas sytematiska kvalitetsarbete. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 KU-plan. Interna kompetenser används för att öka IKT-
kunskaperna i klassrummet. 

 

1.1.3 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet 

uppmärksammas både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och 

förväntningarna på enskilda elever. 

1.1.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Upprättade rutiner för övergångar mellan de olika stadierna finns och följs upp. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar. 
Framtagna rutiner följs och revideras vid behov. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 En arbetsgrupp bestående av specialpedagoger håller på att göra 
en översyn av hur rutinerna för övergångar fungerar. Uppdraget är 
också att komma med förslag till nya handlingsplaner. Statistik och 
elevdokumentation i Infomentor används. Ett led i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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1.1.3.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Upprättade rutiner för övergångar mellan de olika stadierna behöver säkras så att de fungerar i alla övergångar för 
samtliga skolformer. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar. 
Framtagna rutiner följs och revideras vid behov. 

1.1.4 Samarbetet mellan musikskolan och grundskolan har utvecklats. 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Ett antal elever spelar i musikskolans regi under skoltid, vilket medför att eleverna inte får den garanterade 
undervisningstiden. Detta kan i sin tur påverka elevers resultat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Varje rektor följer upp elever som får undervisning av musikskolan där den garanterande undervisningstiden 
påverkas. 

Kontakt med musikskolans personal för att se över hur undervisning i musikskolans regi kan förläggas. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Tematiskt arbete. Delade tjänster. 
 

1.1.4.2 Förskola till årskurs 6 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 
Ett antal elever spelar i musikskolans regi under skoltid, vilket medför att eleverna inte får den garanterade 
undervisningstiden. Detta kan i sin tur påverka elevers resultat. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Varje rektor följer upp elever som får undervisning av musikskolan där den garanterande undervisningstiden 
påverkas. 

Kontakt med musikskolans personal för att se över hur undervisning i musikskolans regi kan förläggas. 
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1.2 Handlingsplan - måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns 

kommun 2012-2016 

Enligt beslut I kommunfullmäktige 2017-10-26, § 185/2017, avslutades måldokument för folkhälsoarbete 
Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016. 
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1.3 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

1.3.1 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 

1.3.1.1 Personal 

 Ej påbörjad 

  

Analys 

Personalfunktionen arbetar för närvarande inte direkt med praktikplatser för de med funktionsnedsättning eller 
tillgänglighetsanpassning av enskilda arbetsplatser. Dock finns personalfunktionen som stöd vid praktikfrågor eller 
hur praktik kan hanteras av arbetsgivaren. Vidare hanterar funktionen frågor kring lönebidrag genom 
kollektivavtalen BEA för de olika förbunden. Personalfunktionen har kompetensutvecklat medarbetare kring de 
arbetsrättsliga frågorna kring BEA under 2017 men på grund av personalomsättning måste denna 
kompetensutveckling fortsätta för 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målen kring denna åtgärdsplan bör omprioiteras till annan verksamhet, förslagvis sektor välfärd och 
funktionsnedsättning eller exvis arbetsmarknadsenhet för 2018-2019. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Erbjuda fler praktikplatser och anställningar till personer med 
funktionsnedsättning samt vid behov tillgänglighetsanpassa 
kommunens arbetsplatser. 

 

1.3.2 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 

kommuns inne- och utemiljöer. 

1.3.2.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer att arbeta med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Det finns medel i 
2018 års investeringsbudget till åtgärder. Ett pilotprojekt har genomförts under 2017 för att få en bild inför fortsatt 
arbete. Tingsholmsgymnasiet är åtgärdad och tillgängligheten har förbättrats väsentligt. Under 2018 planeras för 
åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns Resurscenter och Ryttershov. 

  

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utförande av enkelt avhjälpta hinder enligt inventering 
Utförs enligt plan i samband med att avsatta medel i 
investeringsbudgeten används. 

 Aktivera/uppdatera tillgänglighetsdatabasen 
Inventering genomförd och inlagd i tillgänglighetsdatabasen. 
Uppdateras löpande när lokalerna förändras. 

 Tillgänglighetsanpassa 1-2 befintliga lekplatser för 
funktionsnedsatta barn. 

En befintlig lekplats har tillgänglighetsanpassats under 2017. 

 Tillgänglighetsanpassa alla nya lekplatser för funktionsnedsatta 
barn. Löpande. 

En skolgård har byggts om och tillgänglighetsanpassats. 
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1.4 Handlingsplan för vuxenutbildningen 

1.4.1 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot 

medborgarna och ska snabbt erbjuda en professionell och individuellt 

anpassad vägledning mot studier, kompetensutveckling och arbete. 

Uppsökande verksamhet ska riktas till dem som saknar 

grundskolekompetens eller fullständig gymnasieutbildning. 

1.4.1.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har skett förändringar utifrån det nationella uppdraget att alla elever ska ha rätt till vuxenutbildning. 
Vuxenutbildningen i Ulricehamn arbetar hårt för att nå detta mål. Främst har skolan haft väldigt svårt att erbjuda SFI 
inom de stipulerade ramarna. Detta kommer förhoppningsvis att ske under sen vår 2018. Vidare har det skapats ett 
så kallat lokalt industrispår vilket innebär att elever ska kunna berdiva SFI och industripraktik. Det finns ett gott 
samarbete mellan skola bland annat AME och AF. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Rätten till vuxenutbildning är ett priorierat område från staten. Till detta har de vikts medel från Skolverket. Dessa 
medel behöver komma vuxenutbildningen till del för att kunna leva upp till elevens rättigheter. 

1.4.2 Vuxenutbildningen ska utveckla samverkan med bland annat övriga 

kommunala verksamheter, arbetsförmedling och näringsliv i syfte att 

erbjuda utbildningsalternativ som efterfrågas på arbetsmarknaden, både 

som nyanställningar och som fortbildning av redan anställda. 

1.4.2.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har skett förändringar utifrån det nationella uppdraget att alla elever ska ha rätt till vuxenutbildning. 
Vuxenutbildningen i Ulricehamn arbetar hårt för att nå detta mål. Främst har skolan haft väldigt svårt att erbjuda SFI 
inom de stipulerade ramarna. Detta kommer förhoppningsvis att ske under sen vår 2018. Vidare har det skapats ett 
så kallat lokalt industrispår vilket innebär att elever ska kunna berdiva SFI och industripraktik. Det finns ett gott 
samarbete mellan skola bland annat AME och AF. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Rätten till vuxenutbildning är ett priorierat område från staten. Till detta har de vikts medel från Skolverket. Dessa 
medel behöver komma vuxenutbildningen till del för att kunna leva upp till elevens rättigheter. Dessutom pågår 
arbete med VO-college och eventuella valideringsutbildningar riktade mot VO men även barnskötare. 
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1.5 Äldreomsorgsplan 2016-2019 

1.5.1 Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och 

skapa förutsättningar för en mer informerad grupp äldre. 

1.5.1.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet med att upprätta en kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa förutsättningar för en 
mer informerad grupp äldre är påbörjat. Kommunikatör och verksamhetschef har påbörjat arbetet och det bedöms bli 
klart under året 2018. Målet ligger med i äldreomsorgsplanen och skall vara klart senast 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågeställningar samlas in 

Broschyr tillverkas 

Kommunikationsplanering 

1.5.1.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Diskussioner är påbörjade kring detta mål. Vi kommer att gå vidare under 2018 i arbetet med framtagande av 
kommunikationsplan i samarbete med kommunikationschef och äldreomsorgschef. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

1.5.2 Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och 

omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. 

1.5.2.1 Kost 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 

Analys 

Under året som gått har en projektgrupp startas för att undersöka och arbeta fram nya måltidsrutiner för 
äldreomsorgen i Ulricehamns kommun. Gruppen består av chefer och medarbetare från verksamheterna äldreomsorg 
och kost. Arbetet startades med ett studiebesök i Tranemo kommun för att få inspiration och idéer om vad som 
behöver göras i Ulricehamns kommun. Gruppen har undersökt vilka måltidsrutiner som finns idag samt vad som 
behöver utvecklas för att höja kvalitén utifrån dagens rutiner. Målsättningen är att alla ska erbjudas god och 
näringsriktig mat samt att nattfastan ska minska. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under kommande år kommer allt som gruppen har kommit fram till skrivas ner i en handbok. Handboken kommer 
att fungera som ett hjälpmedel när måltidsrutinerna införs i verksamheterna. Målsättningen är att handboken ska 
vara klar 1 maj 2018. Implementering kommer att genomföras successivt i verksamheterna. Den 31 december 2018 
ska alla verksamheter följa den nya måltidsrutinen. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram en plan tillsammans med ÄO. Samarbete med två 
representanter från vardera verksamhet. 

 



Uppföljning Tertial 3 10(14) 

1.5.2.2 Kost äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kosten och äldreomsorgen har  tillsammans tagit fram en arbetsgrupp för att ta fram måltidsrutiner  i de särskilda 
boendena för att skapa goda rutiner för mat och måltids miljö inom äldreomsorgen, och för att förebygga 
undernäring och ohälsa, minska nattfastan 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsgruppen för måltidsrutiner kommer att under våren ta fram en handbok hur man bäst ska jobba med 
måltidsrutiner, Recept på aptitretare och olika schottar , förslag på hur man enkelt kan berika maten och 
mellanmålens ska tas fram. Under våren 2018 ska vi implementera rutinerna på matråd och Apt 

Målet är att komma igång på Solrosen som pilot under vår försommar 2018 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram en plan tillsammans med ÄO. Samarbete med två 
representanter från vardera verksamhet. 

 

1.5.2.3 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kostenheten och äldreomsorgen skall skapa goda rutiner för mat och måltid inom äldreomsorgen. Arbetet kommer 
att baseras på några viktiga hållpunkter; bland annat nattfasta, att se till hela dygnet, anpassning efter smak, behov 
och förutsättningar. Arbetet med en måltidsrutin kommer att utgå från både mat och måltidsmiljö och dess 
samverkan. Genom att använda vård- och omsorgboendenas restauranger mer strategiskt, som platser för social 
samvaro, kan anhöriga till de boende och äldre i ordinärt boende också komma dit och äta. Även äldre i ordinärt 
boende skall informeras och motiveras till hälsosamma matvanor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsgrupp arbetar fram en måltidsrutin. I arbetsgruppen ingår verksamhetschef och enhetschef för äldreomsorg, 
verksamhetschef och enhetschef för kost, arbetsterapeuter, undersköterskor och kökspersonal. Arbetsgruppen 
beräknas vara klar i maj 2018. Implementering startar på Solrosens vård och omsorgsboende i maj och därefter 
resterande boenden. 

  

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Tillsätta arbetsgrupp för översyn av kost, nutrition och 
ändamålsenligt nyttjande av matsalar/restauranger 

 

 Se över bemanning över dygnet för att främja god nutrition efter 
brukares behov 

 

1.5.3 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av 

IBIC/ÄBIC 

1.5.3.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Syftet med arbetsmodellen IBIC är att tillgodose den enskildes uttalade behov av stöd enligt SoL 2 kap. 1§. IBIC står 
för indvidens behov i centrum. IBIC kommer att implementeras under 2017-2018. 

Under december månad 2016 startades arbetsgruppen för IBIC upp igen, med Maria Winsten som ny projektledare. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Följande arbete pågick under 2017: 

Storföreläsning om IBIC för all personal inom äldreomsorg och funktionsnedsättning, med Tyra Graaf. 

Utbildning för dokumentationsombud. 

Utbildning för enhetscheferna i MI, motiverande samtal. 

Samtalsmodell för motiverande samtal provades på Parkgården och implementeras under 2018 i resten av 
äldreomsorgen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Föreläsning för baspersonal om arbetssättet IBIC 
 

1.5.3.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med IBIC innebär ett mer systematiskt arbete kring brukarnas behov och den röda tråden är att alla 
professioner i organisationen arbetar mot samma målsättning för att stärka den enskildes egna resurser och 
möjligheter att behålla sina funktioner. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett 
systematiskt arbetssätt. Syftet med arbetsmodellen IBIC är att tillgodose den enskildes uttalade behov av stöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projektet IBIC pågår och har förlängts till hösten 2018 för att säkerställa kvaliteten i införandeprocessen. 

Fortsatt utbildning till all berörd personal. Testkörningar i befintliga system och korrigeringar av fel. 

Genomgång och bearbetning av riktlinjer och rutiner i enlighet med IBIC är också en åtgärd i arbetet. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Uppdrag till projektledare att implementera arbetssättet IBIC 
 

 Utbildningar för personal om arbetssättet IBIC 
 

1.5.4 Säkra tillgång till rätt sorts vård- och omsorgsplatser med hjälp av 

riktlinjer vid om- och nybyggnation utifrån verksamhetens behov. 

1.5.4.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamheten har under året inväntat och fått en tomt till nya vård och omsorgsboendet i Gällstad. Boendet kommer 
att byggas i fem husdelar med nio lägenheter i varje. På det sättet ökar vi antal platser och kan styra inriktning på 
husdelarna utefter behov. 

Under året fattades beslut om att göra ett demenscentrum på Ryttershov. Samtliga platser på boendet har från och 
2018 inriktningen demens, och kommer även att vara ett kunskapscentrum med inriktning demens för kommunen. I 
samband med detta har hemtjänsten flyttat ut till egna lokaler, och Ryttershov kan fokusera sin kunskap kring 
demens. Genom att göra om 18 lägenheter från somatisk till demens hoppas verksamheten kunna möta behoven 
bättre, då det varit stor efterfrågan på demensplatser de senaste åren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbetet med att säkerställa att behovet av demensplatser möts 

Arbeta vidare med lokalplanering för äldreomsorg, där det ingår nytt vård och omsorgsboende 2025 centralt, samt 
vidareutveckling av hemtjänstenheter 

Arbetet med nya vård och omsorgsboendet i Gällstad går in i en aktiv fas under 2018 
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1.5.5 Delta i samverkansforum för att lyfta in förebyggande och social 

dimension i kommunens samhällsplanering. 

1.5.5.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Beslut togs under 2015 om att påbörja projektering av ett nytt boende i Gällstad som ska ersätta Ekero och de 37 
platserna där. Boendet ska tillskapa ytterligare boendeplatser och genom flexibla lösningar ska utrymme ges för att 
utöka både demensplatser och platser för korttidsvård samt att kunna anpassa verksamheten utifrån efterfrågan. I 
detta arbete samverkar verksamhetschef från äldreomsorg med bland annat kommunala pensionärsrådet, Stubo och 
internt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Samverkan med skola och fastighet om att dela lokaler 

Samverkan med Stubo om trygghetsboende i närheten 

1.5.6 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 

1.5.6.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Behovet av hjälp och stöd ökar och samtidigt blir bristen på vård- och omsorgspersonal i landet allt mer påtaglig. För 
att kunna behålla dagens nivå på service måste vi förändra och förädla våra arbetssätt. Hälso- och sjukvård samt vård 
och omsorg är viktiga områden för utvecklingen och faller in under det som benämns e-hälsa. Inom området personal 
ska verksamheten se på välfärdsteknik utifrån perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare och att nyttja de 
anställdas kompetens på rätt sätt. Vilka tekniklösningar som skulle kunna innebära att baspersonalen kan nyttja sin 
kompetens på bästa sätt, och undvika att göra arbetsuppgifter som skulle kunna gå att lösa på annat sätt. Det ska 
också ses som en möjlighet att underlätta rekrytering, då tekniken ska göra det attraktivt att arbeta i kommunen. Det 
blir på så sätt också en arbetsmiljöfråga. Utifrån service skall e-hälsa se till tekniklösningar som tilltalar brukarna och 
tillför nytta till brukarna. 

Äldreomsorgen har infört digitala trygghetslarm på ett par enheter inom äldreomsorgen, och planerar för två till 
enheter under 2018. Annan pågående välfärdsteknik är videoplanering, mobilt arbetssätt för schema- och 
ruttplanering samt besöksregistrering och installering av nyckelfria lås för personer med hemtjänst och/eller 
trygghetslarm (TES-projektet). Flertalet av vård och omsorgsboendena har musiktjänster med högtalare och platta 
för att exempelvis lyssna på musik. Dokumentation i hemmet har påbörjats ute i ordinärt boende, genom att 
personalen har med en dator när de ska skriva genomförandeplan. Kommunen arbetar med web-baserade 
utbildningar för personalen inom bland annat demens och psykiatri. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att arbeta vidare med: 

Välfärdsteknik i ordinärt boende som, trygghetskamera på natten, beställa matkassar via nätet tillsammans med kund 
och medicinrobotar. 

Välfärdsteknik i särskilt boende som, självspolande toaletter, TES, hotellås. 

Effektivare och mobil dokumentation som, digitala signeringslistor och nyckelfria medicinskåp. 

Åtgärder 2018: 

Implementering av TES på särskilt boende 

Införande av wifi-baserade trygghetslarm på Ryttershov och Resursenheten 

Upphandling av trygghetskamera blir klart 
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1.5.7 Införa kompetensmodell för en strategisk kompetensförsörjning och 

kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. 

1.5.7.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Äldreomsorgen har en kompetensutvecklingsplan som behöver kompletteras för att fortsätta ha en god kvalitet. 
Ansvarig för den är verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för större utbildningssatsningar och statliga 
stimulansmedel. Samt ekonomi för utbildningsinsatser såsom tillkommande kostnader i budget. Arbete pågår 
tillsammans med skolan för att göra vård och omsorgsutbildningen och undersköterskeyrket mer attraktivt. 
Verksamheten samarbetar med arbetsmarknadsenheten för att ge personer en chans att komma in i vårdyrket, genom 
praktik, extratjänster och anställningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ta tillvara nyanländas kompetens. Tillgodose att det finns handledare/språkstöd på arbetsplatsen. 

Skapa olika vägar in i yrket. Praktikplatser kan verksamheten arbeta ytterligare något mer systematiskt med. Arbeta 
med ”extra tjänster” som innebär att visstidsanställda får utbildning i vård och omsorgsprogrammet. Validering av 
redan anställda, där kan verksamheten hantera praktikdelen på annat sätt än idag. 

Främja en god arbetsmiljö. Förändra synen på schemaläggning, att utgå mer tydligt utifrån kundens fokus samt en 
god arbetsmiljö. 

Skapa goda förutsättningar för chefer att vara goda ledare. 

Attidyder och kultur. Marknadsföring av yrket, genom att skapa en positiv bild av verksamheten. Öka kunskapen om 
helheten och skapa ambassadörer för yrkesrollen. Arbeta mer tillsammans med skolan. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Verksamheten har utbildat fler handledare för personer som läser 
vård och omsorgsprogrammet, för att kunna få anställning efter 
avslutad gymnasieutbildning 
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1.6 Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 

Inga uppdrag från Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden har prioriterats i budget 2017. 

Därför finns heller inget att följa upp. 

 



   2017-03-01 

 

   
 

 
Årsredovisningsbilaga 2017 
Uppföljning av: 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 

 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2017    
tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns kommun 
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Om uppföljningen 
Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från 
”Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun” som 
undertecknats av södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Redovisningen ska så 
långt det är möjligt ha ett jämställdhetsperspektiv.  
Besvara frågorna kortfattat och undvik att hänvisa till annat medsänt material. Om det finns 
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet 
t.ex. projekt, utvärderingar, verksamhetsberättelse så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen 
ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.  
 
 
 
 
 
 
  

mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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1. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete.  

 
a) Har folkhälsoarbetet egna mål eller finns det ”folkhälsomål” övergripande i 
kommunen som gäller för alla förvaltningar?  
Ulricehamns kommun har anammat det övergripande nationella målet för folkhälsa som är 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
Folkhälsoarbetet är integrerat i ordinarie styr- och ledningssystem.  
 
Folkhälsomålen är integrerade i nedanstående Kommunala Styrdokument som  

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015 - 2018.  
 Handlingsplan för ANDT förebyggande 
 Handlingsplan för Jämställdhet. 

 
Alla uppdrag i Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun är ansvarssatta till 
den verksamhet som kan utföra uppdraget. 

 
 b) Hur går processen i kommunen med att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie 
verksamhet?  
Målen och uppdragen i verksamhetsplanen är ansvarsatta till olika 
sektorer/verksamheter/enheter och läggs in i stratsys, vårt system för 
verksamhetsplanering och uppföljning, där verksamheten skriver hur de arbetar med 
åtgärden/insatsen och gör en analys av resultatet. 
Målbilden är att målen ska in i ansvarssatta chefers verksamhetsplaner. Chefernas uppgift är 
att arbeta och förankra dessa bland sin personal, t ex via APT. Verksamhetsplanerna är också 
tänkta att användas vid medarbetarsamtalen där varje medarbetare får någon/några 
uppgifter att särskilt arbeta med utifrån denna.  
 
c) Prioriterar det lokala folkhälsoarbetet insatser med fokus på livsvillkor och/eller 
minska skillnader i hälsa? Beskriv processen.   
Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år är prioriterat.  
Ulricehamns kommun har kraftsamlat runt ett huvudmål i verksamhetsplan folkhälsa 2017 
och det är Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Alla tre insatsområdena ska öka 
förutsättningar för jämlik hälsa. 
Insatsområde 1 Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år. 
Insatsområdet 2 Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor och insatsområde 
3 Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar bidrar också till 
huvudmålet men de tre uppdragen/målen är riktade till alla kommuninvånarna.  
 
d) Redogör för om insatser har genomförts med utgångspunkt från prioriterade 
grupper i syfte att minska skillnader i hälsa.  
Prioriterade grupper är flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år genom kraftsamlingen 
runt fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Utveckla volontärverksamhet för att 
minska utanförskap för nyanlända är ett mål.  
 

http://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Handlingsplan-ökad-måluppfyllelse-i-grundskolan-2015-2018.pdf
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e) På vilket sätt har arbetet med prioriterade gruppers inflytande och delaktighet 
utvecklats och tagits tillvara?  
Årlig folkhälsovecka sker i samarbete med kommunala pensionärsorganisationer, 
handikapporganisationer, föreningar, studieförbunden, Västra Götalands Idrottsförbund och 
anhörigstödjare. 
 
Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända sker i dialog med 
nyanlända. 
 

2. Kraftsamling för fullföljda studier. 
 

a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet, finns t.ex. planer, prioriteringar 
m.m. 
Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015 - 2018. 
 
En Likvärdig Skola för Alla (ELSA) är ett samhällsutvecklingsarbete och skolutveckling som 
leds av Navet Science Center i Borås. Det syftar till att skapa en ny skola som i framtiden ska 
kunna implementeras var som helst i Sverige, både som ny skola och i befintlig verksamhet. 
Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som spänner över flera år. Skolutvecklingsarbetet 
fokuserar på att alla ska få en likvärdig utbildning istället för att fokusera på diagnoser och 
extra stöd till vissa elever. 
 
b) Finns det inom folkhälsomedlen, eller har kommunen, särskilda satsningar för 
fullföljda studier?  
I Ulricehamns kommuns verksamhetsplan finns det medel för fullföljda studier och för 
utvecklingsarbetet En Likvärdig Skola för Alla, ELSA. 
 
Ulricehamns kommun har kraftsamlat runt ett huvudmål och det är Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning i verksamhetsplan folkhälsa 2017.  
 
I verksamhetsplan folkhälsa är det budgeterat 150 000 kr för fullföljda studier och det 
förutsätter motsvarande resurser från kommunen för genomförandet. 
Alla tre insatsområdena ska öka förutsättningar för fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning. Mätetal är antal behöriga elever till något program på gymnasiet. 
 
c) Hur ser dessa satsningar ut och hur är de organiserade? 
Sektor lärande är ansvarig för arbetet och det sker i samverkan med alla kommunens 
sektorer och Hälso- och sjukvården.  
 
En Likvärdig Skola för Alla är ett samhällsutvecklingsarbete och skolutveckling som leds av 
Navet Science Center i Borås. Det syftar till att skapa en ny skola som i framtiden ska kunna 
implementeras var som helst i Sverige, både som ny skola och i befintlig verksamhet. Det är 
ett långsiktigt utvecklingsarbete som spänner över flera år. 
 
Lokalt BRÅ ansvarar för det Brotts och drogförebyggande arbete. Kommunchef är 
ordförande och i BRÅ ingår verksamhetschefer från olika sektorer och aktörer som 
kommunpolis. 
 
 

http://www.ulricehamn.se/innehall/2015/03/Handlingsplan-ökad-måluppfyllelse-i-grundskolan-2015-2018.pdf
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3. Prioriteringar och mål för folkhälsoarbetet 
 

a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsoarbetet t.ex. planer, 
prioriteringar m.m. 
 Ulricehamns kommun har kraftsamlat runt ett huvudmål i Verksamhetsplan folkhälsa 
2017och det är Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Alla tre insatsområdena ska 
öka förutsättningar för fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
 
Insatsområde 1 Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/mär upp till 20 år.  
Syftet med fem av uppdragen/målen är att de ska öka andelen behöriga elever till något 
program på gymnasiet.  

 Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
 Ökad skolnärvaro. 
 Ökad psykisk hälsa. 
 Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 

 
Insatsområde 2 Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor med två 
uppdrag/mål som är riktade till alla kommuninvånarna. 

 Ökad jämställdhet och trygghet. 
 Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor. 

 
Insatsområde 3 Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar bidrar 
också till huvudmålet genom att säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar 
kan söka för folkhälsoinsatser. 
 
b) Beskriv kortfattat och övergripande de insatser ni gjort under året utifrån 
samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete. Kopiera och använd en mall per mål. 
 
Huvudmål: Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
Insatsområde: Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år 
Indikator/mätetal är andel elever 2017 som var behöriga till 
gymnasieskolan(yrkesprogrammen) var 76,9 %. 
 

Mål: Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
Insatser: Strategiskt arbete för samverkan kring föräldrastöd. 75 % tjänst 
föräldrastödsutvecklare som samordnar och utvecklar föräldrastödet.  
I huvudet på en tonåring, en föreläsning med Mia Börjesson för tonårsföräldrar har 
genomförts. Genom att erbjuda föräldrar till tonårsbarn en mötesplats med inspiration 
och kunskap i sitt föräldraskap är målet att bidra till att föräldrar kan vara trygga ledare 
för sina ungdomar och på så vis stärka möjligheten till en lyckad skolgång med god 
måluppfyllelse 
 
Under året har det varit två träffar i trygghetscirkeln, en cirkel som vänder sig till 
småbarnsföräldrar. Det finns två specialpedagoger som har gått utbildning för att leda 
denna cirkeln.  
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Fortsätta att erbjuda olika cirklar för vårdnadshavare. Utbilda fler personal som kan leda 
olika cirklar. 
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Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
En generell insats för att ökad jämlik hälsa. Föräldrastöd skapar förutsättningar för att 
öka målet fullföljd grundskola och gymnasieutbildning, ökad psykisk hälsa och en jämlik 
hälsa. Trygga föräldrar ger trygga barn.  
Aktörer: 
Föräldrastödsutvecklare på Familjecentralen och sektor lärande. 

 
Mål: Ökad skolnärvaro. 
Insatser: Arbeta med ökad skolnärvaro med fokus på åk 1 - 9. 
Det är ett långsiktigt arbete och slutredovisas 2018-06-30. 
Under våren startade ett arbete med samtliga elevhälsoteam och barnhälsoteam kring 
uppdragen i läroplanerna kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samtliga 
verksamheter inom Lärandet deltar i arbetet. Förskolecheferna och rektorerna har fått i 
uppdrag att arbeta med Partanens bok "Att utveckla elevhälsan" Genom detta arbete 
förutsätts att det sker en positiv förändring kring arbetet med alla elevers närvaro både i 
förskolan och skolan. Elevhälsoteamen analyserar sin miljö och kommer att göra 
förändringar så att miljön kommer att locka de elever som har hög frånvaro att komma 
till skolan.  
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Minskat antal hemmasittare (skolverkets definition).  
Snittvärde 2 elever åk 1 - 9 per månad 2017. 
Att skolnärvaron följs eftersom närvaron är en förutsättning för att lyckas med 
skolgången. Ulricehamn följer både den giltiga och ogiltiga frånvaron.  
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Ökad skolnärvaro ökar målet fullföljd grundskola och gymnasieutbildning och ökar 
förutsättningar för jämlika hälsan. 
Aktörer: 
Sektor lärande. 

 
Mål: Ökad psykisk hälsa. 
Insatser: Projekt psykisk hälsa på gymnasiet. 
Tingsholmsgymnasiets projekt för att främja psykisk hälsa sträcker sig från september 
till februari 2018 och inleddes med föreläsningar om stress och stresshantering (Mia 
Börjesson) samt sexuell och reproduktiv hälsa (Olle Waller).  
I februari genomförs en kulturfestival som rymmer workshops inom det estetiska 
området och föreläsningar inom området psykisk ohälsa och skolans värdegrund. Syftet 
är att både öka kunskapen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa och att låta 
eleverna prova på och ta del av olika estetiska uttrycksformer.  
Under oktober genomfördes en föreläsning på temat föräldraskap för föräldrar med 
barn/unga vuxna i Ulricehamns skolor av Atle Johansen. 
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Tingsholmsgymnasiets projekt för att främja psykisk hälsa sträcker sig från september 
till februari 2018. 
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Syftet är att både öka kunskapen och medvetenheten om psykisk hälsa och ohälsa och att 
låta eleverna prova på och ta del av olika estetiska uttrycksformer. 
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Aktörer: 
Tingsholmsgymnasiet 

 
Mål: Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Insatser: Spridning av resultatet från CAN drogvaneundersökningen 2016 genom 
EFFEKT i skolan. 6 stycken EFFEKT möten har genomförts i åk 7-9 under 2017. 
 
Deltagit i Länsstyrelsens kampanjer mot langning och alkohol. 
 
Insatser för att stärka föräldrar och minska tillgängligheten genom att upprätthålla 
åldersgränser och arbetar med insatser mot langning. En broschyr om hälsosamma val 
har tagits fram ihop med Sportfront för att delas ut till alla vårdnadshavare till elever i 
årskurs 8 och vårdnadshavare årskurs 1 på gymnasiet.  
 
En tematisk föreläsning med Sportfront om Energidrycker och att göra hälsosamma val 
genomfördes för alla i åk 1 på gymnasiet i september.  
Informerat elever om droger och doping tillsammans med polisen i åk 7-9. 
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Vi behöver fortsätta att arbeta med resultatet från CAN drogvaneundersökning 2016. 
8% flickor och 7% pojkar som är intensivkonsumenter av alkohol i åk 9. 
20% flickor och 14% pojkar som röker åk 9. 
Fortsatt samtal med unga och en god relation med deras föräldrar är viktigt både på lång 
och kort sikt.  
Resultat av insatsernas hoppas vi ska ses i CAN drogvaneundersökning 2019. 
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Ja se ovan under föräldrastöd. 
Aktörer: 
Sektor lärande och sektor välfärd i samverkan med polisen. 

 
Mål: Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 
Insatser: Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 
Arbetet pågår och slutredovisas 2018-06-01 
Projektets genomförande: avsikten är att utveckla volontärinsatser för nyanlända. 
Verksamheten sektor lärande och sektor välfärd har haft ett gemensamt projekt som 
heter Senior Junior. Gymnasieelever och äldre volontärer har varit i Marbäck på Wellis 
food for you, och lagat mat tillsammans vid fyra tillfällen. 10 deltagare per gång. Totalt 24 
juniorer och 12 seniorer. Seniorer och juniorer följer ett recept som de lagar tillsammans 
och äter ihop. Detta ger generationsmöten och integrationsmöten, även en ny matkultur 
för nyanlända. Bland gymnasieeleverna fanns elever från sju olika länder, som nu fått en 
senior som fadder. Eleverna har varit i Sverige mellan 1,5 år till 3 år.  

Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Tänkbara aktiviteter är sim- och cykelverksamhet (lära sig att simma/cykla), olika typer 
av sport, t.ex. fotboll, träffar för kvinnor med pratstunder, caféverksamhet på 
Tingsholmsgymnasiet. Om önskemål framkommer om annan aktivitet vill vi kunna möta 
det. Dessutom vill projektet tillvarata initiativ från civilsamhället, t.ex. elever på 
Tingsholm. Insatserna ska samordnas inom befintlig volontärverksamhet. 
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Volontärverksamheten har nu påbörjat styrgruppsmöten med yrkesroller över de olika 
verksamheterna. Där arbetar styrgruppen med det strategiska arbetet framåt.  
Under våren fortsätter arbetet med café-verksamhet och inköp av bollar med mera som 
stod i inledningen.  
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Ja minska utanförskap för nyanlända och ökad jämlik deltagande i samhället för både 
seniorer och juniorer. 
Aktörer: 
Sektor välfärd och sektor lärande och civilsamhället. 

 
Insatsområde: Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. 

Mål: Ökad jämställdhet och trygghet. 
Insatser: Genom trygghetsskapande arbete och brottsförebyggande arbete och 
samverkansavtal med polisen. 
Jämställdhetskartan uppdaterades hösten 2017. Se http://jamställhetskartan.se  
Jämnställdhetskartan och trygghetskartan används som verktyg i arbetet med 
handlingsplanen. I juni genomfördes en grundläggande utbildning i jämställdhet för 
kultur och fritidspersonal. Under året har medel utbetalats till 
kommunikationsfunktionen för en Bildbank med bilder för jämlik kommunikation. Målet 
är att skapa en bildbank innehållande bilder som bättre visar den mångfald som finns i 
samhället idag. På så sätt kan ett mer jämlikt bildspråk skapas i kommunens 
kommunikation. 
Medel har utbetalts till medfinansiering av Grannsamverkanskyltar och material för att 
stödja och utveckla Grannsamverkan i Ulricehamns kommun. I Ulricehamn finns 12 
grannsamverkansgrupper som har hållit på länge och 4 nyutbildade grupper. Arbetet 
samordnas av kommunpolisen i Ulricehamn. 
 
Säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg har deltagit i förebygg.nu den 15–16 
november som en del i det strategiska drogförebyggande, brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Jämställdhetskartan uppdaterades. Genomförd grundläggande utbildning i Jämställdhet 
samt framtagande av en bildbank.  
Grannsamverkan ökar tryggheten och delaktigheten. 
Deltagit i förebyggande trygghetsskapande arbete. 
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Jämställdhetskarta är ett verktyg som synliggör och medvetandegör jämställdhetsfrågor. 
Trygghetsskapande arbete och Brottsförebyggande är ett tvärsektoriellt arbete och ett 
tidigt främjande och förebyggande arbete som stärker friskfaktorer och minskar 
riskfaktorer. 
Aktörer: 
Lokalt Brottsförebyggande Råd 

 
Mål:  Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor. 
Insatser: Årlig folkhälsovecka. 
Genom samverkan med skolan och föreningar få barn och unga, äldre och 
funktionsnedsatta mer fysiskt aktiva. 

http://jamställhetskartan.se/
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Årlig folkhälsovecka genomfördes för femte gången vecka 40. Temat för veckan var 
Rörelseglädje och att sitta mindre. Under vecka arrangerades sju föreläsningar och totalt 
47 aktiviteter i samarbete med 24 olika arrangörer. Alla aktiviteterna var gratis för att 
alla skulle ha möjlighet att delta och de var också geografiskt och tidsmässigt utspridda. 
Åsundens Simsällskap och Sim och Sporthallen arrangerade simborgardagen under 
onsdagen i folkhälsoveckan. Alla barn och ungdomar 0 - 18 år hade möjlighet att ta 
Simborgarmärket eller andra märken gratis under dagen. Under dagen genomfördes en 
familjeaktivitet då man fick möjlighet att bada med flytväst i samarbete med sektor 
välfärd. 156 barn och unga tog märken (en tredjedel killar) och de flesta av dem provade 
att bada med flytväst. Runt 50 föräldrar/vuxna deltog. Simborgardagen uppmuntrar till 
att simning är en bra motionsform som främjar hälsa och ökar individens säkerhet i 
vatten. 
 
Sju föreläsningar genomfördes och förutom de fem aktiviteterna som redovisas under 
bidragsansökningar har medel utbetalats till föreläsning med Lars Björklund, samt 
minimässa med kyrkornas och Sensus hälsofrämjande verksamhet. Arbetet samordnades 
av anhörigkonsulent och det var 60 besökare. 
 
Folkhälsan har utvecklat ett långsiktigt samarbete med Folkuniversitetet och arrangerar 
föreläsningar tillsammans. Föreläsningen Jakten på den perfekta kroppen med Carolina 
Lunde, psykolog och universitetslektor på Göteborgs universitet genomfördes på 
torsdagen under folkhälsoveckan. 
 
Folkhälsomedel har använts till inköp av balanslinor till alla åtta bibliotek för utlåning till 
alla kommuninvånare och till skolor i kommunen. Utlåning av balanslinor på biblioteket 
lanserades under folkhälsoveckan. Balanslinorna är en del i arbetet med ökad 
rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet. 
 
Folkhälsomedel har använts för marknadsföring i sociala medier och UT. Annonsen i ICA 
annonsblad sponsrades av ICA. Under folkhälsoveckan delade säkerhetssamordnare, 
anhörigkonsulent och folkhäslotrateg ut reflexer på ICA.  
ICA är en viktig sponsor och samarbetspartner under folkhälsoveckan. 
En effekt av arbetet med folkhälsoveckan är utveckling av samarbetet runt anhörigstödet 
i Ulricehamns kommun. Folkhälsoveckan samordnas av folkhälsostrateg och drivs av en 
arbetsgrupp med representanter från olika kommunala sektorer, studieförbunden, 
NUAB, Cykla och vandra i Sjuhärad och Västra Götalands idrottsförbund.  
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
47 aktiviteter i samarbete med 24 olika arrangörer.  
En effekt av arbetet med folkhälsoveckan är utveckling av samarbetet runt anhörigstödet 
i Ulricehamns kommun. Veckan är uppskattad och efterfrågad den skapar nya möten och 
kontakter.  
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
Alla aktiviteterna var gratis för att alla skulle ha möjlighet att delta och de är geografiskt 
och tidsmässigt utspridda för att öka tillgängligheten. 
Aktörer: Folkhälsoveckan samordnas av folkhälsostrateg och drivs av en arbetsgrupp 
med representanter från olika kommunala sektorer, studieförbunden, NUAB, Cykla och 
vandra i Sjuhärad och Västra Götalands idrottsförbund. 
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Insatsområde: Öka antalet folkhälsoinsatser i Frivilligorganisationer och föreningar. 

Mål: Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka för 
folkhälsoinsatser. 
Insatser: Fem beviljade ansökningar från föreningar och organisationer. 
1. SPF Seniorerna Bogesund har fått medel för Ökad trygghet för äldre i Ulricehamns 
kommun. De arrangerade en temadag ”Brott mot äldre” i samverkan med Lokalt 
Brottsförebyggande Råd, vuxenskolan, polisen och Brottsofferjouren. Temadagen var i 
församlingsgården och förre rikspolischefen Björn Eriksson var huvudtalare. 194 
deltog hälften män och hälften kvinnor. 
 
2. SPF Seniorerna Bogesund har fått medel till Rör dig med Glädje, en eftermiddag för 
alla seniorer i Ulricehamns kommun under folkhälsoveckan. 61 kvinnor och 32 män 
deltog och dagen genomfördes tillsammans med alla pensionärsföreningar och i 
samverkan med Kommunala pensionärsrådet och Vuxenskolan. Broschyren ”Tips och 
råd för att förhindra fallolyckor” delades ut. 
 
3. Åsundens Simsällskap har fått medel för att tillsammans med Sim och sporthallen 
arrangera simborgardagen under onsdagen i Folkhälsoveckan. Alla barn och 
ungdomar 0 - 18 år hade möjlighet att ta Simborgarmärket eller andra märken gratis 
under dagen. Under dagen genomfördes en familjeaktivitet i samarbete med sektor 
välfärd då man fick möjlighet att bada med flytväst. 156 barn och unga tog märken (en 
tredjedel killar) och de flesta av dem provade att bada med flytväst. Runt 50 
föräldrar/vuxna deltog. 
 
4. ABF i Sjuhärad har fått medel till två föreläsningar Stresshantering i vardagen med 
Kristin Wingren och Bra val i vardagen minskar risken för cancer med Shirin 
Bartholdsson och mingel med 3 olika cancerföreningar som visade upp sin 
verksamhet. 
 
5. Röda korset, Ulricehamnskretsen har fått medel till Anhörigstöd i form av må-bra-
aktivitet i grupp, samt uppstart av regelbundna anhörigträffar. 13 personer har 
deltagit i MÅ-bra-aktiviteterna, varav 6 personer som inte tidigare haft kontakt med 
anhörigstödet. Det innebär att fler personer har fått information om kommunens 
anhörigstöd och dessa personer har förhoppningsvis bättre möjlighet att söka det stöd 
de behöver samt kan även sprida information om anhörigstöd vidare. 
Vilka är de viktigaste resultaten/lärdomarna av insatserna? 
Ökade antal ansökningar med 5 beviljade ansökningar och minimum var 2. 
Syftar insatsen till att minska skillnaderna i hälsa? Om ja, beskriv på vilket sätt 
insatsen kan göra det? 
1 Ökad trygghet för äldre genom att informera och uppmärksamma äldre på hur de 
kan undvika bli utsatta för olika slags brott. 
2. Ökad fysisk aktivitet genom att lära äldre att röra sig på egen hand.  
3. Ökad simkunnighet, ökad säkerhet, ökat användandet av flytväst samt fler 
medlemmar i Åsundens Simsällskap och ökad fysisk aktivitet. 
4. Främja goda levnadsvanor och ökad hälsa genom kunskap om hur bra val i 
vardagen minskar risken för cancer och kunskap om stresshantering i vardagen. 
5. Hälsofrämjande livsvillkor med ökad social delaktighet och ökad trygghet.  
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Aktörer:  
SPF Seniorerna Bogesund, pensionärsföreningar i Ulricehamn, Vuxenskolan, polisen, 
Lokalt BRÅ. 
Åsundens Simsällskap, Sim och sporthallen, föräldrar och Sektor välfärd. 
ABF Sjuhärad och tre olika cancerföreningar, anhörigkonsulent. 
Röda korset, Oasens seniorförening och anhörigkonsulenten. 
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4. Ekonomisk redovisning 
Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag 
 Budget Utfall 

HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt 
Ingående från föregående 
år: 

      

Folkhälstjänst 
- lön (inkl. 
lönebikostnader) 

360 916 295 000   360 916 295 000  

- omkostnader (admin., 
kostnader, resor, kurser 
etc.) 

      

Folkhälsoinsatser enligt 
plan för folkhälsoarbete: 

      

Erbjuda föräldrastöd till alla 
föräldrar med barn upp till 
18 år. 

30 000 430 000  30 000 430 000  

Ökad skolnärvaro 60 000   60 000   

Ökad psykisk hälsa 30 000   30 000   

Minska bruket av alkohol, 
narkotika, doping och tobak 

30 000   30 000   

Utveckla volontärverksamhet 
för att minska utanförskap 
för nyanlända 

60 000 225 000  60 000 225 000  

Ökad jämställdhet och 
trygghet 

50 000 225 000  20 000 225 000  

Främja goda levnadsvanor, 
ökad fysisk aktivitet och 
främja goda matvanor, 
folkhälsovecka 

50 000   50 000   

Öka antalet folkhälsoinsatser 
i frivilligorganisationer och 
föreningar 

18 000 22 000  18 000 22 000  

SUMMA 688 916 902 000  658 916 902 000  

Kvarvarande medel:     30 000   

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:  
Ulricehamns kommun har gjort en skriftlig ansökan om överflyttning av överskott av 
folkhälsomedel 30 000 kr från 2017 till 2018 för Puls för lärande på Ulrikaskolan som har 
beviljats. Överskottet beror på uteblivna kostnader för jämställdhetsarbetet. 
  

5. Övrigt  
 

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker 
kan det skrivas här.  Hör av er vid frågor! 



  

  

  

  

  

  

Rapport 
  

  

Årsredovisning sbilaga 

  

2017 

  

- 

  

Kulturstrategi 
  

  

  

2018-02-27    
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Uppföljning av Ulricehamns kommuns 

kulturstrategi 

 
 

KULTURPOLITISK BAKGRUND 
Kommunfullmäktige tillsatte 2007-05-28 en tillfällig kulturberedning med uppdrag att ta 
fram en kulturstrategi för tiden fram till 2010. 
Kulturstrategin skulle utgöra ett underlag för kommande prioriteringar, överväganden och 
andra beslut inom kulturområdet under denna tid. 
 
Dokumentet innehåller 28 punkter över framtida inriktningar 
Denna bilaga redovisar och analyserar kort de 28 punkterna.  
I och med detta kan arbetet med den kulturstrategin från år anses vara slutfört.  
 
Kulturstrategin hade som vision och ledord att Ulricehamn skall vara Sveriges bästa 
plantskola för kultur. 
 
Utdrag från handlingsplan för kulturstrategi: 
SAMMANFATTNING 
Kultur är utvecklande och identitetsskapande. 
Möjligheten att starta en kulturskola där unga och gamla kan mötas i 
generationsöverbryggande projekt, ska utredas i samråd mellan kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden. Här ges möjlighet till ett aktivt utövande inom alla kulturella 
uttrycksformer. I Kulturskolan ska konstnärlig verksamhet i form av skrivarverkstäder, 
konst, konsthantverk, film, teater, dans och musik finna möjligheter att utvecklas. En 
pedagog anställs och ett samarbete mellan skolan, föreningslivet och professionella 
kulturutövare skall borga för kvalitet och struktur. Tingsholms estetiska program knyts till 
Kulturskolan, så att lokaler, pedagoger och utrustning kan samutnyttjas. Kulturskolans 
lokaler ska vara öppna för såväl unga som äldre under dag och kvällstid. Erfarna utövare 
inom alla konstarter delar med sig av sin erfarenhet till nybörjare, vilket skapar tryggare 
människor. 
 
I handlingsplan för kulturstrategi återges även:  
Kulturen är ett strategiskt viktigt område för Ulricehamns kommun. För att klara målet om 
25 000 invånare 2020 och bli en attraktiv kommun måste kulturen få en än mer 
framträdande roll i framtiden.  
• Stadsbiblioteket skall omlokaliseras till ändamålsenliga lokaler  
• Utlåningsstationerna skall utvecklas till kulturella mötesplatser i samarbete med de lokala 
utvecklingsgrupperna  
• En kulturpolitisk beredning skall tillsättas för att utreda museets framtida roll i 
besöksnäringen  
• Musikskolan skall utvecklas till en kulturskola  
Ovanstående är ett utdrag ur Handlingsprogram 2007-2010 för Ulricehamns kommun 
antagen av Kommunfullmäktig. 
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KULTURARVET 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Museets samlingar ska snarast flyttas till mer 
ändamålsenliga lokaler där de kan förvaras för 
framtiden utan att bli förstörda och där föremålen ska 
kunna visas i s k öppet arkiv. 

Idag försvaras museets samlingar i en före 
detta industrilokal i Röshult. 
Ursprungsidén var att kunna visa upp 
föremålen i denna lokal men på grund av 
brandsföreskrifter får besökare inte husera 
i lokalen. Vid några enstaka tillfällen har 
lokalen öppnats upp för allmänheten som 
då haft möjlighet att se de olika 
samlingarna. Det går även att hämta 
föremål för att visa upp i samband med 
aktiviteter och visningar. 
Förvaringen är bra men ej tillgänglig för 
besökare under kontinuerlig basis. 
 
Nuvarande ägare är intresserade av att ta 
över lokalen och hyra ut till andra aktörer. 
Således finns tankar på att byta lokal för 
museets samlingar.  

Hembygdsföreningarnas arbete med att levandegöra 
lokal historia skall lyftas fram. 

I nuläget finns ett väl utvecklat samarbete 
med hembygdsföreningarna. 
Kultursekreteraren har dialog med de olika 
föreningarna efter deras önskemål samt 
fasta möten varje halvår.  
Under augusti månad finns en särskild dag 
för att levandegöra lokal historia. Denna 
aktivitet heter arkeologidagen. 
 
Hembygdsföreningar har föreläsningar på 
biblioteket och presenterar arbetet som de 
gör för att lyfta fram historian kring 
bygderna i Ulricehamns kommun. Bland 
annat hur ridvägarna har sett ut under 
historien. Det har även varit 
presentationer gällande öppen forskning 
kring bland annat flikr(kommunens 
digitala bildsamling) samt skapande av 
hembygdsböcker om deras hembygd. 

Kyrkogårdsförvaltningarna i kommunen skall stöttas i 
sin uppgift att bevara och tillgängliggöra gamla 
kulturminnesmärken inom sitt område. 

Kultursekreterare arbetar med att stötta 
alla som har fornlämningar och 
kulturminnesmärken på sina marker, i den 
mån möjligheten finns. Kultursekreterare 
ger råd och hänvisar vidare till bland annat 
Länsstyrelse och Länsmuseum (Västarvet). 

Ulricehamn skall ytterligare lyftas fram som en 
medeltidsstad genom en årlig medeltidsfestival samt 
att stödja de ideella krafter som idag arbetar med 
detta. 

Kulturföreningen Bogesunds Gästabud 
genomförde ett arrangemang med 
koppling till medeltiden. Arrangemanget 
genomfördes då Ulricehamn firade 700 år 
den 30 juni -1 juli – 2007. Festivalen 
genomfördes utomhus med gycklare, 
musik och marknad. 

 



    4 (10) 
 

 
BIBLIOTEKET 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Huvudbiblioteket ska spela en avgörande roll i 
förverkligandet av kulturvisionen för Ulricehamn. 

Biblioteket är den största delen i 
Ulricehamns kommun avseende 
kulturverksamhet. Det är idag en viktig 
arena för kultur.  
Idag arbetar verksamheten kultur och 
fritid efter mötas-utövas-växa som var och 
är en uttalad vision för kulturen i 
Ulricehamn. Detta efterlevs även i 
samband med byggnationen av 
kommunens nya stadsbibliotek.  
 

Huvudbiblioteket ska flyttas till nya, större och mer 
funktionella lokaler där traditionell 
biblioteksverksamhet integreras med den nya digitala 
teknikens möjligheter samt med utställnings – och 
programverksamhet 

Det finns idag ett beslut om att ett nytt 
stadsbibliotek ska byggas. Detta bibliotek 
kommer ha större lokaler som även har 
modern teknik och möjlighet för 
utställnings- och programverksamhet. 
Biblioteket kommer att byggas i anslutning 
till ICA- tornet. Biblioteket beräknas att 
vara klar kring 2020. 

Lokalerna skall vara tillgängliga för alla. De publika lokalerna är tillgängliga för alla 
idag enligt tillgänglighetsdatabasen. Det 
går att se vilka lokaler det avser via www.t-
d.se 
 

Medieutbudet ska vara brett, åskådligt, högkvalitativt 
och rikta sig till alla invånare. 

Biblioteket strävar efter att tillgodose ett 
stort utbud till samtliga invånare. Saknas 
visst material som kunder efterfrågar så 
arbetar personal på biblioteket för att ta 
material enligt kundens önskemål. 
 
Idag finns det prioriterade grupp som 
särskilt tillgodoses. Barn och ungdomar, 
personer med annat modersmål än 
svenska, funktionshindrade samt 
nationella minoriteter.  

Barnbibliotikarien ska samarbeta med 
Familjecentralen för att nå föräldrar och barn från 
tidig ålder. 

Två bibliotekarier arbetar idag med 
inriktning mot barn. De har ett utvecklat 
arbete ihop med familjecentralen.  
Det finns bland annat föräldragrupper som 
kan få olika visningar och information på 
biblioteket.  
 
Det görs även hembesök till barn som har 
annat modersmål än svenska.  
 
En bibliotekshörna håller just nu på att 
färdigställas på familjecentralen.  
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Filialbiblioteken, gärna drivna tillsammans med 
föreningar och organisationer, spelar en viktig roll 
som lokala kulturcentra där människor i olika åldrar 
kan mötas. 

Det gjordes försök i Marbäck under 2012 
att få till en samlingslokal på orten. Dock 
fanns inget större intresse kring detta och 
redan upprättade föreningar bedrev 
verksamhet vilket bidrog till att projektet 
inte lyckades. 
 
Genom åren har programverksamhet 
bedrivits på filialbiblioteken. Detta ligger 
idag på is då det ej lockat många besökare. 
 
Filialbibliotek finns idag i Blidsberg, 
Hökerum och Gällstad. Det finns även 
utlåningsstationer i Dalum, Timmele, 
Trädet, Grönahög och Älmestad. 

 

  



    6 (10) 
 

BARN‐ OCH UNGDOMSKULTUREN 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Barn skall få ta del av kultur så tidigt som möjligt för 
att berika sin individuella utveckling. 

Genom bibliotekens programverksamhet 
så vänder sig kulturen från nyfödda och 
uppåt i åldrarna. Allt ifrån babybokprat, 
afterdagisdisko och familjeföreläsningar 
finns att besöka för att väcka intresse 
kring läsning och kultur. 
Det erbjuds kultur till skola och förskola.  
Alla femåringar får ett kulturprogram som 
förskollärare arbetar med tillsammans 
med personal på biblioteket. 

Familjecentralen, förskolan och skolan spelar en 
viktig roll för att uppmuntra barn och ungdomars 
kreativitet. 

Ulricehamn har använt skapande skola 
som är ett projekt där kulturrådet delar ut 
bidrag för att uppmuntra barn och 
ungdomar till kreativitet. Bland annat har 
egna filmer skapats.  
Vidare finns två bibliotekarier som aktivt 
arbetar med familjecentralen för att 
uppmuntra barn till läsning. 
 

Barn- och ungdomskulturgruppen som idag erbjuder 
kulturprogram till barn och ungdomar i skolan även 
ska främja det egna skapandet. 

Kultursekreterare är 
barnkultursamordnare och arbetar med 
en grupp som diskuterar de olika 
kulturprogram som ska finnas. Deltagare i 
denna grupp kommer från skola och 
förskola. Gruppen utvärderar tillsammans 
vad som fungerar och inte fungerar och tar 
fram nya arbetsområden. 

Satsningen på Kulturtrappan skall fortsätta och 
utvecklas. 

Verksamhet kultur arbetar aktivt efter 
kulturtrappan idag. Kulturtrappan följer 
barn från nyfödd till årskurs nio.  
Ambitionsnivå på aktiviteter beslutas efter 
ersättningsnivå. 

Det är viktigt att barn- och ungdomar får tillgång till 
en arena för att kunna visa upp sina färdigheter. 

Möjligheter för utställningar finns för 
förskola och skola på biblioteket vilket 
sker kontinuerligt.  
UKM(ung kultur möts) är tävlingar som 
finns och där är Ulricehamns kommun 
med verksamheten kultur- och fritid med 
som samarbetspartner.  

Ungdomarna i skolorna ska informeras om 
möjligheterna att använda kommunens resurser och 
bidrag till olika evenemang. 

Det finns information via kulturens 
hemsida(kommunens webbplats) där hur 
och vad det går att söka bidrag och 
möjligheten att ha evenemang.  

Ungdomarna måste få tillgång till egna replokaler och 
danslokaler för att kunna utvecklas. 

Ofta erbjuder studieförbund och 
föreningar lokaler. Det går att söka bidrag 
via kultur och fritid för detta.  

Kurser inom dans, musik och konst ska erbjudas. Kurser inom teater och konst har erbjudits 
av verksamhet kultur. Verksamheten har 
även stöttat studieförbund för att kunna 
genomföra dessa. Framförallt har detta 
bedrivits i museets lokaler.  
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Under workshops och lovveckor har olika 
aktiviteter erbjudits inom exempelvis 
dans, serieteckning och konst. 

 
TEATERN OCH FILMEN 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Teatern är ett område med stor spännvidd, alltifrån 
professionell teater till amatörteater, folklustspel, 
musikaler och revyer. Alla dessa former stimulerar till 
ett aktivt engagemang både som utövare och 
konsument. 

Kultur och fritid ger varje år ett bidrag till 
Ulricehamns riksteaterförening. De i sin 
tur bokar och visar olika föreställningar i 
folkets hus. 

Filmen är ett av de kulturområden som starkast 
påverkar ungas värderingar och attityder. 
Filmskapande innehåller flera kreativa komponenter t 
ex manusskrivning, regisserande, agerande samt ljud, 
ljus och bild. 

Kommunen kan stötta ungdomar som vill 
jobba med filmskapande.  Workshops i 
filmskapande med hjälp av Ipads för LSS-
verksamheten har arrangerats på 
stadsbiblioteket med hjälp av 
filmpedagoger. 

Kommunen bör stödja visning av kvalitetsfilm även 
fortsättningsvis. 

Kultur och fritid ger varje år ett bidrag till 
bio konstrast. De i sin tur bokar och visar 
kvalitetsfilm i folkets hus. Med 
kvalitetsfilm menas att filmen ska vara av 
bra kvalité och inte konkurrera med 
kommersiell film samt ha en relativt billig 
entré(cirka 30-40 kr). 
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MUSIKEN OCH DANSEN 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Lokala musiker och dansare ska ges plats att uppträda 
på hemmaplan. Det är även viktigt att alla får möta 
gästspelande musiker, sångare och dansare. 
Kommunen har ansvar för att skapa ett brett och 
varierat utbud. 

Kommunen anordnar ingen film och teater 
för vuxna utan bidrag ges till andra 
aktörer.  
Gällande musik arrangerar dock 
kommunen flera olika aktiviteter idag. 
Främst i biblioteket. Både brett och 
varierat utbud presenteras där. Kulturen är 
med i ett projekt tillsammans med 
kulturcentrum väst som heter musik på 
biblioteket. Där ges ett bra utbud med 
musiker och en turné presenteras. Bland 
annat jazz, afrikansk musik och visor. 
Ulricehamns kommun kompletterar med 
musikskolans elever som lokala artister.  

Kulturskolan ska tillhandahålla lämpliga lokaler där 
såväl unga som äldre ska kunna utöva dans och musik 
samt ha tillgång till olika instrument. 

Det finns ingen kulturskola i Ulricehamns 
kommun. 

Kommunen ska verka för att utveckla nya och 
decentraliserade former av program med musik och 
dans tillsammans med lokala aktörer. 

 Via arrangörsstöd kan bidrag sökas för att 
genomföra aktiviteter i exempelvis sin 
lokala bygdegård.  
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BILDKONSTEN OCH KONSTHANTVERKET 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Skapande aktiviteter inom konstens område ska 
uppmuntras i skolor och studieförbund. 

Estetprogrammet i Ulricehamns kommun 
är idag nerlagt.  
 
Studieförbundet har flertalet kurser inom 
konst och måleri. Exempelvis vuxenskolan 
erbjuder detta. 

Lokala konstnärer och konsthantverkare skall stödjas 
och uppmuntras i sitt arbete att göra Ulricehamn känt 
som en kommun vilken satsar på skapande 
verksamhet. 

Lokala konstnärer och konsthantverkare 
kan ställa ut via kulturverksamhetens 
utställningsverksamhet. 
Kulturverksamheten hjälper till att 
marknadsföra de lokala konstaktörerna 
och informerar om bidrag, stipendier som 
finns att söka. 

Kommunen skall stimulera till konstupplevelser i det 
offentliga rummet. 

Utställningsverksamheten kan bidra med 
att stimulera konstupplevelser. Idag sker 
detta i museet.   
 
Det arbetas med den offentlig utsmyckning 
ideligen med bland annat skulpturer i den 
offentliga miljön. Det sker även utbyte med 
andra kommuner, exempelvis med Borås 
stad och projektet vi byter skulpturer med 
varandra. Vid ny- och ombyggnation i 
kommunens lokaler bevakar man att en 
procent av kostnaden för byggprojektet 
avsätts till konstnärlig utsmyckning. 
 
Målningar på fastigheter(muralmålningar) 
är ett annat projekt som pågått, det 
projektet heter no-limit – art. 
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DESIGN 
Framtida inriktning: Uppföljning 

Kommunen skall tydliggöra och ytterligare stärka 
denna identitet genom att länka samman detta med 
andra kreativa uttrycksformer. 
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1.1 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 

1.1.1 Grundskolans fyra mål 

1.1.1.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 

Analys 

De fyra målen följs upp i Stratsys och även i den kvalitetsrapport som sektor lärande gör varje år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En likvärdig skola för alla är ett skolutvecklingsarbete som innebär en långsiktig planering för ökad måluppfyllelse. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Fokusera arbetet mot de fyra målen 
 

1.1.1.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Analys 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef hösten 2016 och 
har inte plockats upp igen. 

  

1.1.2 Ledarskapet i klassrummet, rekrytering 

1.1.2.1 Barn och elevhälsa 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Detta område hör till grundskolan.Dock kan Centrala elevhälsan ge handledning till pedagogerna för att utveckla sin 
undervisning. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Söka stöd hos Centrala elevhälsan 

  

1.1.2.2 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vi står inför stora rekryteringsproblem, framför allt på våra små skolor utanför centralorten där vi ser att många 
söker sig till större skolor så fort det finns tjänster lediga. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

verksamheten har jobbat inom en arbetsgrupp "Attraktiv arbetsgivare", där förskolechefer, rektorer, personal, 
fackliga företrädare, personalspecialist och informatör finns med för att se hur vi kan bli bättre på att rekrytera samt 
behålla behörig personal. 

Prioritera arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete på varje enhet. 

Implementera heltid som norm. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivare 
 

 Ökad lärartäthet 
 

1.1.2.3 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef 
hösten 2016 och har inte plockats upp igen. 

  

1.1.3 Rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar 

1.1.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektorn har medvetet jobbat med chefers förutsättningar. Ett förtydligande har gjorts vad det gäller uppdrag för 
biträdande rektorer. Verksamheten har sett över förskoleområden och skolområden och jobbar för bättre 
förutsättningar för chefer i form av mindre antal enheter och underställda. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Två biträdande rektorer har anställts vid Stenbockskolan. 

Timmele skolområde har delats in i två områden med varsin rektor. Timmele- och Blidsbergs skolområde. 

Bogesunds förskoleområde har delats in i två områden och ytterligare en förskolechef har anställts. 

Biträdande rektor har anställts som stöd för rektor med ansvar för nyanlända. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ytterligare en biträdande rektor 
 

 Förstärkning av andra yrkeskategorier 
 

1.1.3.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef hösten 2016 och 
har inte plockats upp igen. 

  

1.1.4 Rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet och skolstrukturer 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Skolutvecklingsarbetet med en likvärdig skola för alla har fokus på rektors pedagogiska ledarskap. en omfattande 
organisationsförändrign genomfördes utifrån likvärdiga förutsättningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Organisationsstruktur med tydliga ansvarsområden. 

Chefskontrakt implementeras. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Se över skolstrukturen 
 

1.1.4.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

 Analys 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef hösten 2016 och 
har inte plockats upp igen. 

1.1.5 Ledarskapet i klassrummet, nyanlända 

1.1.5.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Andelen elever som är godkända i alla ämnen är låg. Det är framförallt i modersmålet som en del elever har godkänt. 
Utifrån resultaten  ställs frågan om inte fler elever skulle kunna vara godkända i några andra ämnen. Uppföljningar 
visar att det finns få åtgärdsprogram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Kompetensutveckling för personal planeras och genomförs,exempelvis kollegial handlening via Skolverkets Läslyft. 

Ny organisation från ht 2017 där allt som har med nyanlända att göra ligger under en och samma enhetschef 

En likvärdig skola för alla planeras och genomförs. 

  

  

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Organisera förberedelseklasser 
 

 Modersmål och studiehandledning 
 

1.1.5.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef 
hösten 2016 och har inte plockats upp igen. 
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1.1.6 Ledarskapet i klassrummet, kollegialt lärande 

1.1.6.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

Några förskolor och förskoleklass- åk 6 är med i projekten HELA och ESIF, vilka handlar om entreprenöriellt lärande 
och där kollegial handledning används som metod. 

I åk 7-9 har projekt med Bedömning för lärande, BFL, också innebär kollegial handledning där förstelärare är 
handledare. På Tingsholm har detta pågått under senare år. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla undervisningens kvalitet via Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- 
Meningsfullt lärande" 

Vidare deltagande i Skolverkets läslyft läsåret 2017-2018. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Rektor ska organisera för kollegialt lärande 
 

1.1.6.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef 
hösten 2016 och har inte plockats upp igen. 

1.1.7 Elever i behov av särskilt stöd, förutsättningar 

1.1.7.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

Under läsåret 2016 -2017 är det fem lärare som läser till speciallärare inom lärarlyftets ram och två som läser till 
specialpedagoger med särskilt riktade kommunala medel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prioritera arbetet med skolornas förmåga att möta olika behov hos elever. 

Utveckla arbetssätt och metoder med elevhälsoteam på enheterna. 
Rekrytering av skolpsykolog. 

Utbildning för samtliga skolledare och elevhälsoteam runt Petri Partanens bok "Att utveckla elevhälsan". 

Skolutvecklingsarbete En likvärdig skola för alla planeras och genomförs. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utbilda specialpedagog /speciallärare 
 

 Åtgärder för elever med stort stödbehov, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp 

 

 Omvandla successivt elevassistenttjänster till pedagogtjänster 
 

 Ytterligare psykologtjänst 
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1.1.7.2 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Analys 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan lades åt sidan av tf barn - och utbildningschef hösten 2016 och 
har inte plockats upp igen. 
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1.2 Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

1.2.1 Risk/sårbarhet Personalens geografiska placering är sårbar om man 

inte kommer åt kommunikationssystem. Uppdrag Inventera vilka som 

finns, samt hur dessa kan komma till användning vid kris. 

1.2.1.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Arbete pågår inom ram för kommunens krisledningsorganisation och arbetet med att utveckla denna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete för att förtydliga rutiner och upprätthålla kompetens. 

1.2.2 Risk/sårbarhet Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, 

räddningstjänst och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver 

förbättras. Uppdrag Initiera samarbete som ökar samverkan och 

kännedomen om varandras behov vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. 

1.2.2.1 Kommunikation 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Se kanslifunktionens uppföljning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.2.2.2 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Visst samarbete har inletts med kommunens säkerhetssamordnare. Elnätschefen har tillsammans med 
säkerhetsamordnaren deltagit i informationstillfälle om säkerhetsfaktorer inom Energibolag. Samarbete med VAKA 
(Nationell vattenkatastrofgrupp) har också initierats föranlett av det stora fotogenutsläppet på RV 40 sommaren 
2016. WC i skidor som ägde rum i januari 2017 gav också tillfälle till samarbete i säkerhetsfrågor med ökad förståelse 
för varandras behov. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. 

  

1.2.2.3 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Dels genom samarbete via 
säkerhetssamordnare och dels via kommunikationsfunktionen. Värlsdscuptävlingen i längdskidor som ägde rum i 
januari 2017 gav också tillfälle till samarbete i säkerhetsfrågor med ökad förståelse för varandras behov. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande säkerhetsfrågor, krisberedskap, kriskommunikation och höjd beredskapsplanering. 
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1.2.3 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag 

Skapa krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

1.2.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Miljö och samhällsbyggnad tog 2015 fram en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn. Risk- och sårbarhetsanalysen 
innehåller prioriterade åtaganden och kritiska beroenden, oönskade händelser samt en förmågebedömning. De 
prioriterade åtagandena är kontroll och rådgivning miljö och bygg och strategisk expertis. Utpekade risker är 
snöstorm, epidemi/pandemi, höga flöden, trafikolycka med farligt gods och otjänligt dricksvatten.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

I risk- och sårbarhetsanalys identifierades ett antal åtgärder som kan genomföras för att öka förmågan att 
upprätthålla prioriterade åtaganden. Den första åtgärden påpekades som extra viktig, då den även innefattar flera av 
de andra åtgärderna. 

 Att se över och öva. Samarbeta och samverka mellan olika kompetenser inom verksamheterna. Återinföra 
och arbeta vidare med vattengruppen så att rutiner faller på plats. 

 Stäm av med externa aktörer för att upprätthålla tänkta avtal och scenarion. 

 Personella överenskommelser är informella. Undersöka om det går att göra dem formella. Se vidare över 
andra användningsområden. 

 Alternativt kommunikationssystem vid samhällsstörningar. 

 Undersök möjligheterna att komma åt relevanta IT-system på andra platser än stadshuset. 

1.2.3.2 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 
 Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

  

1.2.3.3 Förskola till årskurs 6 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 
 Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

  

1.2.3.4 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Resultat 

Det har under 2016 och 2017 tagits fram en organisation för krisstödsarbetet. En löpande arbetsgrupp som har 
ansvaret för arbetet är tillsatt och utför sitt arbete som planerat. I det kommungemensamma arbetet har också 
organisation för Tjänsteman i Beredskap (TIB) satts igång. Välfärd har en del i TIB-organisationen och medarbetare 
från välfärd är med och bemannar denna organisation. 

Krisplaner för sektor välfärd har inte tagits fram. Enskilda rutiner har dock uppdaterats. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 skapa en krisplan för sektor välfärd. Tillsättandet av tjänsten som krisberedskapssamordnare blir ett bra 
stöd till verksamheten att arbeta vidare med frågan. 

1.2.3.5 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete med framtagande av en sektorsspecifik krisplan är påbörjad och ett utkast finns. På grund av vakans inom 
säkerhetssamordning har arbetet avstannat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kommer att återupptas under 2018. 

1.2.4 Risk/sårbarhet Manuell övervakning och rondering av fastigheter vid 

ström- och IT-bortfall gör att det operativa arbetet blir svårt och 

sekundärt system är sårbart. Uppdrag 12-voltsladdare eller liknande 

behöver införskaffas till samtliga radioenheter. 

1.2.4.1 Fastighet 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet fastighet har utrett frågan och identifierat behovet. Uppdraget har slutförts under våren 2017, genom att 
16 stycken billaddkablar till radioenheterna har köpts in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

  

  

1.2.5 Risk/sårbarhet IT-verksamheten är mycket sårbar under tider som 

ligger utanför kontorstid och incidenter som inträffar under sådan tid 

riskerar att orsaka stor skada. Uppdrag Utveckla krisringen, som är en 

samverkansmöjlighet där IT-verksamheter i sjuhäradskommunerna 

stöttar varandra med kompetens och resurser på och utanför kontorstid. 

1.2.5.1 It 

 Uppfyllt 

Analys 

It har en beredskapsorganisation sedan oktober 2016. 

Uppdraget är genomfört. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan diskuterades vid sista mötet i 7-häradskommunernas nätverk 7Com i Ulricehamn i december 2017. Detta 
skulle kunna vara ett område att titta på att samverka kring under 2018. Frågan skall diskuteras igen vid nästa möte i 
Svenljunga den 1 februari. 
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1.2.6 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, 

samt vilka som har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka 

resurser i form av maskiner, teknik, verktyg etc. som finns att tillgå vid 

en krissituation. 

1.2.6.1 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har maskinella tillgängliga resurser i form av reservelverk, tyngre fordon (lastbilar och grävmaskiner, hjullastare 
etc.), reservvattentankar, sandsäckar, vattenslang samt Plan för nödvattenförsörjning. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi gör löpande risk- och sårbarehetsanalyser och har uppdaterade krisplaner för UEAB:s verksamheter. Ständig 
beredskap i form av personella resurser och maskiner. 

1.2.6.2 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att inventera vilka maskiner, 
teknik och verktyg som finns att tillgå vid en eventuell krissituation. 

1.2.7 Risk/sårbarhet Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström 

inte finns att tillgå. Uppdrag Införskaffa powerbanks, solcellsladdade 

eller 12-voltsladdare. 

1.2.7.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Delvis genomfört, men ej systematiskt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Mer systematiskt arbeta med detta. 

1.2.8 Risk/sårbarhet Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter 

drabbas hårt. I vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. 

Uppdrag Utred vilken prioriteringsordning som behövs för drift av 

fastigheter och kartlägg vilka reservkraftsresurser som krävs för att 

tillgodose driften. 

1.2.8.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnare att utreda vilken prioriteringsordning 
som behövs för drift av fastigheter och kartlägga vilka reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften. 
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1.2.9 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad 

händelse finns idag inte, något som kan leda till förvirring och stora 

konsekvenser vid bl a storm.Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka 

platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats och hur många som 

kan inrymmas vid en oönskad händelse. 

1.2.9.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att upprätta en plan för 
vilken eller vilka platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats (eventuellt flera) samt hur många som kan 
inrymmas vid en oönskad händelse. 
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1.3 Biblioteksplan 

1.3.1 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett 

funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket såväl som 

det digitala. 

1.3.1.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteken är i stort sett tillgängliga fysiskt för personer med olika funktionsvariationer. Bibliotekets hemsida har 
under hösten överförts från extern sida till kommunens egen sida. Det innebär att den blivit responsiv och möjlig att 
läsas upp med talsyntes. Bibliotekarier har under året erbjudit stöd vid nedladdning av e-böcker samt teknisk support 
till besökarna. Biblioteket erbjuder medier för att läsa på annat sätt till exempel böcker på lättläst svenska, storstil och 
talböcker. Äpplehyllan med litteratur om och för funktionsnedsättningar har uppdaterats. Sagostunder med tecken 
som stöd har arrangerats och varit mycket välbesökta. Biblioteket registrerar låntagare som har behov av att få böcker 
upplästa för sig i Legimus där de kan ladda ned talböcker direkt till sin dator, surfplatta eller telefon. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet i planeringen av det nya stadsbiblioteket. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal besökare på 
bibliotekets hemsida 

23 853  Biblioteket bytte hemsida under hösten 2017 och det är inte 
möjligt att få ut samma typ av siffror som föregående år. 
Siffran avser perioden januari-augusti. 

 Antal visningar om e-
boksnedladdning vid öppna 
stödtillfällen 

15   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Vi erbjuder öppna stödtillfällen för e-boksnedladdning. 
 

 Flytta bibliotekets hemsida och katalog  till kommunens hemsida i 
Wordpress. 

 

1.3.2 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för 

att vidga deltagandet. 

1.3.2.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Bibliotekarier arbetar mycket uppsökande till de prioriterade grupperna: barn och ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt äldre i ordinärt 
boende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projekt kring uppsökande verksamhet och vidgat deltagande: Läsmuskler för små och Gränslösa bibliotek. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal aktiviteter 
171  Hembesök, bokprat, högläsning och läscirklar på äldreboenden, 

Familjecentralens språkcaféer 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Vi arbetar uppsökande med ex bokprat, informationsträffar, 
högläsning på äldreboenden, språkcafeer. 

 

 Bokstartsprojekt "Läsmuskler för små" genomförs. 
Projektet är förlängt till 20181231. 
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1.3.3 Vi ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 

1.3.3.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ulricehamns bibliotek har legat en bra bit över riksgenomsnittet i antal barnbokslån tidigare år. Utlånen av 
barnböcker under 2017 har ökat och det torde innebära att målet uppfyllts under 2017. En jämförelsesiffra för riket 
finns inte förrän i april/maj. Ulricehamns siffra ligger preliminärt på 19 lån/barn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Vi arbetar med läsfrämjande åtgärder enligt Kulturtrappan. 
 

 Vi ska erbjuda ett aktuellt och attraktivt mediebestånd för 
kommunens barn och ungdomar. 40 % av medieanslaget ska användas 
till inköp av barn- och ungdomsmedier. 

 

1.3.4 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka 

medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens. 

1.3.4.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Både i det dagliga arbetet och vid speciella stödtillfällen arbetar bibliotekspersonalen med att öka användarnas 
kompetens på det digitala området. Nutidsföreläsningar om filterbubblor och källkritik arrangeras i samarbete med 
ortens tidning. Skolbibliotekarier har undervisning om källkritik och sociala medier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Vi deltar med program vid temaveckor kring MIK och digital 
delaktighet. 

 

1.3.5 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 

1.3.5.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Biblioteket arbetar ständigt med att informera om Boken kommer-servicen till de som har svårt att ta sig till 
biblioteket. Bibliotekarier deltar vid informationsträffar för personal inom äldreomsorgen, föreningar och vid 
träffpunkter för äldre. 

Åtgärder/insatser för utveckli 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal aktiva Boken 
kommer-låntagare 

25 28  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Informera om bibliotekets Boken kommer-service till personal 
inom äldreomsorgen 
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1.3.6 Det nya stadsbiblioteket fungera som en demokratisk och kulturell 

mötesplats för alla. 

1.3.6.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att planera och utforma ett nytt stadsbibliotek pågår men det är en lång process som kommer att ta tid. 
Arbetssättet på nuvarande bibliotek utgår från de idéer som beskrivs i lokalprogrammet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arkitekttävling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Inleda projekteringsfas av det nya stadsbiblioteket. 
En arkitekttävling i syfte att få fram förslag på utformning av det nya 
stadsbiblioteket ska starta under 2018. 

 Programgruppen arrangerar program och aktiviteter av god 
kvalité kring aktuella ämnen. 

 

1.3.7 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

1.3.7.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ca 250 program och aktiviteter under året har haft ett prosumentperspektiv. Det rör sig om workshops, läscirklar, 
berättarcaféer, språkcaféer och liknande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 50 % av bibliotekets 
program och aktiviteter ska ha 
ett prosumentperspektiv. 

46 50 Utfallet för 2017 är 46 % av aktiviteter och program som har ett 
prosumentperspektiv. 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Programgruppen planerar in aktiviteter och program utifrån 
prosumentperspektivet. 

 

 Den största delen av bibliotekens arrangemang ska vara 
kostnadsfria. 
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1.4 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

1.4.1 Hur implementering av denna handlingsplan ska gå till 

överenskommes i det brottsförebyggande rådet för sektoröverskridande 

samverkan där verksamheterna lärande, välfärd och service samt 

kommunledningsstab finns representerade. Med fördel finns även polis 

och föreningsliv representerade. 

1.4.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Under 2016 har ny samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande arbete beslutats av kommunstyrelsen och 
undertecknats av kommunstyrelsens ordförande samt representant från Polismyndigheten. I den finns ett 
fokusområde kallat kriminalitet bland unga - med fokus på alkohol och droger. Under 2017 har arbete påbörjats i en 
arbetsgrupp kopplat till lokala brottsförebyggande rådet för detta fokusområde. I denna arbetsgrupp planeras 
insatser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med att implementera ANDT-hanldingsplanen genom insatser och uppföljning. 

1.4.2 Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i 

tidigt skede och erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla 

verksamheter, som kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, 

ha rutiner för intervention. 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vad gäller rutiner för intervention följer skolorna och skolformerna de lagar och föreskrifter som finns stipulerade i 
skolans styrdokument. Utifrån dessa har det exempelvis skapats rutiner för incidentrapportering i KIA eller via 
blanketter om kränkande behandling. I de fall ansvaret faller utanför skolans ansvarsområde finns goda 
kommunikationskanaler med bland annat socialtjänst och polis. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa. 

Implementera metoder som har vetenskapligt och empiriskt stöd. 

Utveckla samverkan inom förvaltningen men också med regionen. 

1.4.2.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Skolområde Tingsholm och åk 7-9 

Analys 

Vad gäller rutiner för intervention följer skolorna och skolformerna de lagar och föreskrifter som finns stipulerade i 
skolans styrdokument. Utifrån dessa har det exempelvis skapats rutiner för incidentrapportering i KIA eller via 
blanketter om kränkande behandling. I de fall ansvaret faller utanför skolan ansvarsområde finns goda 
kommunikationskanaler med bland annat socialtjänst och polis. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kan vara så att elevhälsoorganisationen behöver ses över för att ytterligare förstärka skolornas/skolformernas 
möjligheter till intervention. 
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1.4.2.3 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med att fortsätta informera om och erbjuda Råd och stödsamtal är en viktig del i arbetet för att förebygga 
eller på ett tidigt stadie kunna ge familjer, barn och unga stöd. De som kontaktar Öppenvårdsenheten får stöd 
omgående från Öppenvårdsenheten eller hjälp med att slussas vidare till rätt instans. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Öka informationen om Råd och stöd 

Utveckla samverkan internt och externt för att sprida kunskap om vad Öppenvårdsenheten kan erbjuda. 

Fortsätta utveckla anhörigstöd till Öppenvårdens målgrupp. 

Fältsekreterare har i samverkan med skolan inlett bekymringssamtal som ett led i att erbjuda stöd till ungdomar och 
deras vårdnadshavare i ett tidigt skede. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Erbjuda råd & stödsamtal utifrån behov till familjer som kommer 
i kontakt med öppenvårdsenheten. 

 

1.4.2.4 Fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Under året har personal på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus haft avstämningsträffar med fältarbetare och 
fritidsledare från högstadiet. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med avstämningsmöten kommer att ske. 

  

1.4.3 Införandet av rökfri arbetstid ses som ett första steg mot att tillskapa 

fler ANDT-fria miljöer. Alla arenor där barn och unga vistas ska vara 

ANDT-fria och krav på detta ska ställas vid arrangemang och på externa 

aktörer som samverkar med kommunen. 

1.4.3.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Bibliotek och allmänkulturs arrangemang är ANDT-fria. Ingen rökning eller förtäring av alkohol eller droger är 
tillåten i bibliotekslokalerna och den som bryter mot detta blir ombedd att lämna lokalerna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 ANDT-fri miljö i bibliotekslokalerna. 
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1.4.3.2 Fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Kravet på alkohol och drogpolicy för att erhålla kommunala bidrag till ungdomsföreningar är reglerat i gällande 
bidragsbestämmelser under allmänna bestämmelser och kommer inte att ändras. 

Förbudet mot alkoholförtäring och rökning i kommunal idrottsanläggningar är en självklarhet och finns även med 
tydligt i gällande upplåtelsebestämmelser. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet fortsätter som tidigare. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Krav på alkohol- och drogpolicy för att erhålla kommunala bidrag 
till ungdomsföreningar. 

 

 Förbud mot alkohol och rökning i kommunala idrotts- och 
fritidsanläggningar. 

 

1.4.4 Genomföra EFFEKT – strukturerade, kunskapshöjande insatser 

gentemot föräldrar och andra vuxna som dagligen möter barn och unga, 

för att öka kunskap och medvetenhet om skadliga effekter av ANDT. 

1.4.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Effekt genomförs enligt den planering som finns för åk 7-8. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Verksamheten har fått i uppdrag att utveckla SSPF. Samverkan  Skola,Socialtjänst, Polis och Fritis 
 

  

1.4.4.2 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Effekt genomförs enligt den planering som finns för åk 7-8. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
 
 

  

1.4.4.3 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

EFFEKT erbjuds till högstadieskolor och genomförs av Fältsekreterare på föräldramöten på de skolor som tackar ja 
till erbjudandet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I samverkan med skolan utvärdera om innehållet i EFFEKT skall presenteras i någon annan form. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Alla skolor erbjuds EFFEKT på föräldramöten vid läsårets början. 
 

1.4.4.4 Fritid 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.5 Riktade kunskaps- och motiverande insatser för att motverka ohälsa, 

sjukdom och skada på grund av eget bruk, missbruk eller närståendes 

bruk eller missbruk av ANDT. 

1.4.5.1 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Information om att Öppenvårdsenheten bistår med stöd till anhöriga till personer med missbruksproblematik har lett 
till att  öppenvårdsenheten under året haft 20 uppdrag rörande anhörigstöd. Varje uppdrag kan röra flera personer. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Två medarbetare avsätter vardera 25% av sin arbetstid för att fortsätta utveckla anhörigstöd. 

Fältsekreterare erbjuder informationstillfällen kring alkohol och andra droger till skolorna i syfte att sprida kunskap 
kring trender inom  området och för att öka kunskapen kring skadeverkningar. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utveckla samarbetet med andra aktörer i kommunen för att 
kunna tillgodose behovet av stöd till anhöriga till personer med 
beroendeproblematik. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet vad det gäller anhörigstöd sker i nära 
samarbete med anhörigstödskonsulenten i Ulricehamns kommun. 

 Erbjuda anhörigstöd i grupp utifrån efterfrågan. 
Erbjudande om anhörigstöd i grupp har erbjudits men gensvaret var 
lågt. 

1.4.6 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på all a gym och 

idrottsanläggningar i kommunen. 

1.4.6.1 Fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Vid upptäck av misstanke om dopningspåverkade personer i bemannande kommunal anläggningar kontaktas alltid 
polisen. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet fortsätter så som tidigare. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Dialog ska påbörjas med lokala BRÅ för att söka lösning med 
nuvarande problem avseende dopingspåverkande personer  i 
kommunala anläggningar. 

Frågan har inte prioriterats. 
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1.5 Plan mot våld i nära relationer 

1.5.1 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära 

relationer och känner till att det finns stöd och hjälp att få av 

socialtjänsten. 

1.5.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under 2015 skedde arbetet med våld i nära relationer i projektform och utbildning gavs till medarbetarna. Under 
2016 slutrapporterades projektet och övergick till vanlig drift och förvaltning. 

Ansvaret kring arbetet mot våld i nära relationer åligger varje verksamhet. IFO:s enhet för försörjning och 
administrativt stöd och enhet för myndighetsutövning Barn och Ungdom har ett utredningsansvar enligt 
socialtjänstlagen att den som är i behov av insatser erhåller dessa från socialtjänsten. De olika myndighetsutövande 
delarna har utvecklat en väl fungerande samverkansform som tas i anspråk omedelbart när den enskilde behöver 
insatser från flera delar av organisationen. 

Efter projektet finns det i varje verksamhetsdel (inte enbart socialtjänsten utan även andra delar av den kommunala 
organisationen) gällande rutiner och varje verksamhetsdel ansvarar för att dessa rutiner följs upp och redovisas. 

BRÅ (brottsförebyggande rådet på lokal nivå) som är en samverkan mellan polisen och kommunens olika 
verksamheter arbetar löpande med frågan. Detta görs även i NVS (Lokal närvårdssamverkan) som omfattar 
representanter från de tre huvudmännen, sjukhus, primärvård och kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kan konstateras att bland anställda har gjorts och görs ett bra arbete för att sprida kunskapen om våld i nära 
relationer. Dock kvarstår att göra samma insats när det gäller förtroendevalda. 

1.5.1.2 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Under året har utbildning/information gällande Våld i nära relation hållts för handläggare inom älderomsorg och 
närvårdsamverkan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen är att sprida kunskap om Våld i nära relation till samtliga anställda genom att erbjuda 
utbildningstillfällen som anställda kan anmäla sig till. Dessa nyckelpersoner får i sin tur sprida kunskapen vidare i sin 
verksamhet. Den interna och externa hemsidan kommer förändras så att information om Våld i nära relation, 
tydligare framträder. 

1.5.2 Varje person, barn som vuxen, som utsätts för våld i nära relation får 

ett individbaserat stöd. 

1.5.2.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje individ, barn som vuxen, som IFO kommer i kontakt med får ett individbaserat stöd, utifrån våld i nära relation. 
IFO har en upparbetad arbetsmodell vilket innebär att om man är utsatt för våld i nära relation, så erbjuds individer 
stöd utifrån en individuell bedömning. Arbetsgruppen som innehåller både myndighetsutövare och öppenvård har 
regelbundna möten och samverkanträffar under året. Samverkansträffar görs kontinuerligt med polis, kvinnojour, 
barnahus sjukvård m.m 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner kommer framtas gällande hedersrelaterat våld. En utbildning/information kommer hållas på en IFO-dag. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Andel FREDA-utredningar 
   

 Andel samverkansmöten 
med barn- och ungdomsenheten 

   

1.5.3 Våldsutövaren erbjuds stöd. 

1.5.3.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

I arbetsgruppen för Våld i nära relation har två personer gått Certifierande utbildning i att leda icke-
våldsgrupp för män  som är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge 
kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för 
Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ulricehamn ska leda en icke-vålds grupp för män med start våren 2018. Ulricehamn har bjudit in Tranemo kommun 
och Svenljunga kommun att medverka i en form av samarbete mellan kommungränserna. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal våldsutövare som 
erbjudits stöd 

   

1.6 Handlingsplan för jämställdhet 

1.6.1 Ta fram könsuppdelad statistik, ur ett kund- brukarperspektiv, som är 

möjlig att använda och analysera i verksamhetsplanerna i förvaltningens 

verksamheter. 

1.6.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Moduler för automatkoppling av statistik till Stratsys från Qlikview och Kolada är införskaffade. De mått som 
används i verksamhetsplanerna och där könsuppdelad statistik finns i Kolada eller Qlikview, är nu automatkopplade. 
Ansvarig chef har nu för dessa mått möjlighet att göra jämförelser och analys mellan könen, riket och för de år 
statistik är inrapporterad. Under 2017 har ett arbete inletts med att lansera en jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering på kommunens externa webb. Verktyget heter Stratsys medborgarportal och medger också 
könsuppdelad statistik för de mått där det finns. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Något som alltid måste göras är att automatkoppla nya mått mot Qlikview och Kolada, så snart man beslutat att de 
ska med i verksamhetsplanerna. 
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1.6.2 Biståndsansökningar enligt SOL och LSS granskas och analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv 

1.6.2.1 Beställning och kvalitet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

  

Analys 

Tidigare verksamhetschef hade bokat en föreläsning och involverat jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen i arbetet 
med hur vi ska granska och analysera biståndsansökningar enligt SoL och LSS ur ett jämställdhetsperspektiv. De gav 
sedermera återbud till föreläsning och fortsatt arbete på grund av resurs/personalbrist. Då ny verksamhetschef fanns 
på plats först efter sommaren har denne behövt tid för att sätta sig in i verksamheten och denna fråga har inte kunnat 
prioriteras under hösten. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan tas med i 2018 års målarbete för verksamheten. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

0 50  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 

Denna gransknig kommer att göras under 2018. 

 Uppstart föreläsning jämställd handläggning 
Den föreläsning som skulle vara starten för detta målarbete blev 
inställd och har inte gått att få till på nytt under året. Andra 
möjligheter för detta arbete kommer att diskuteras i kommande 
målarbete för verksamheten. 

1.6.2.2 Handläggarenhet 1 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Tidigare verksamhetschef hade bokat en föreläsning och involverat jämställdhetsutvecklare Anna-Elvira Cederholm 
på Länstyrelsen i arbetet med hur vi ska granska och analysera biståndsansökningar enligt SoL och LSS ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Anna-Elvira gav sedemera återbud till föreläsning och fortsatt arbete pga. 
resurs/personalbrist. 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 
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1.6.3 Ge personal som handlägger ansökningar om bidrag för kultur- och 

fritidsverksamhet samt personal som sköter bokning av kommunens 

hallar eller planer grundläggande utbildning i jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering.Ta fram könsuppdelad statistik över deltagare i 

kultur och fritidsaktiviteter. 

1.6.3.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Utbildning för all personal inom verksamheten vad gäller jämställdhet har genomförts. Utbildningen hölls under en 
heldag av Make Equal. 

Arbetet med jämställdhet följdes upp under ett frukostmöte för all personal inom verksamheten. Plan för det fortsatta 
arbetet presenterades. 

Arbete med att ta fram könsuppdelad statistik har påbörjats. 

  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

En värdegrund vad gäller jämställdhet ska tas fram. 

Den statistik som går att ta fram över deltagare i kultur- och fritidsverksamhet kommer att följas upp. Arbetet 
kommer ske kontinuerligt under 2018. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Genomföra utbildning av all personal. 
 

1.6.4 Ur ett tillväxtperspektiv genomföra aktiviteter för att uppmuntra 

kvinnligt företagande. 

1.6.4.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Bakgrundsfakta och analys har skett hur vi ska arbeta med kvinnligt företagande 

Då det finns flera alternativ på kvinnliga nätverk (bla POW, Taste The Countryside, Susanne Pettersson) så har NUAB 
valt att inte starta upp något nytt utan istället deltagit på nätverksmöten och gett information om NUABs tjänster och 
möjligheter till stöttning för dessa företag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

 Har plockat fram lite siffror från SCB och under 2016 så drevs 27% av Ulricehamns företag av kvinnor. 

 De områden där det är fler kvinnor än män är inom personliga och kulturella tjänster, utbildning och störst 
inom företagskategori Okänt dvs man har inte uppgivit inom vilket område eller SNI-kod man verkar. 

 Arrangerar en företagskväll i TP-huset där fokus ligger på kvinnligt företagande och marknadsföring av 
dessa 

 Kompetensutveckling i Sociala medier för Turism och besöksnäringen (majoritet kvinnliga företagare) 

  



Uppföljning Tertial 3 26(44) 

1.6.5 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 

analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.6.5.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem finns en checklista som ska beaktas när man tar fram nya eller 
reviderar befintliga styrdokument. Enligt checklistan ska jämställdhet och mångfaldsperspektiv beaktas och 
integreras i alla styrdokument. Någon uppföljning på hur granskning och analys vid framtagning av nya 
styrdokument gått till har inte gjorts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skapa en rutin för hur granskning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska gå till, vid framtagande av nya 
styrdokument. 
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1.7 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

1.7.1 Utökad strategisk samverkan inom kommunens arbete med samhälls- 

och bostadsplaneringsfrågor. 

1.7.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Exploateringsenheten är delaktig i ett flertal sammanhang för samverkan både inom och utom kommunen. Enheten 
deltar i forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet ska vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen har representant från planenheten som bistår med information för att skapa en smidighet i 
den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår att ta fram en rutin avseende köp och försäljning av fastigheter tillsammans med verksamheten 
Fastighet. Denna kommer bidra till ett tydligare ansvar för vem som ska göra vad i processen och således öka 
effektiviteten. 

I arbetet med BRÅ är en aktivitetslista framtagen som framledes ska resultera i prioriterade åtgärder för att 
åstadkomma säkerhet i trafiken. 

1.7.1.2 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten är delaktig i ett flertal sammanhang för samverkan både inom och utom kommunen. Enheten 
deltar i forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet ska vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen har representant från planenheten som bistår med information för att skapa en smidighet i 
den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår att ta fram en rutin avseende köp och försäljning av fastigheter tillsammans med verksamheten 
Fastighet. Denna kommer bidra till ett tydligare ansvar för vem som ska göra vad i processen och således öka 
effektiviteten. 

I arbetet med BRÅ är en aktivitetslista framtagen som framledes ska resultera i prioriterade åtgärder för att 
åstadkomma säkerhet i trafiken. 

  



Uppföljning Tertial 3 28(44) 

1.7.1.3 Plan 

 

Analys 

Enheten leder och är delaktiga i ett flertal forum för samverkan inom och utom kommunen. Enheten styr och håller i 
forumet Strategisk mark- och plangrupp där frågor kring samordning och samverkan kring strategiska 
marknyttjandefrågor tas upp. Frågeställningarna är på lång sikt och utfallet skall vara strategiskt och vidareföras in i 
exempelvis planprioriteringslistan och i handlingsplanen för markförvärvspolicyn. 

Lokalberedningsgruppen leds ej av vår enhet men vi sitter representerade och för ner och tar med oss ett stort antal 
frågor för att skapa en smidighet i den kommunala utvecklingen av byggnader och fastigheter. 

"En dörr in" är ytterligare ett forum där enheten deltar och samverkar med NUAB för att nå näringslivets 
frågeställningar och möta de behov som önskemål som finns. 

Enheten sitter med i utvecklingsgruppen för framtagande av ett nytt Stadsbibliotek. Biblioteket kommer 
förhoppningsvis bli ett nav i centrumlivet och en drivande motor samhällsplaneringsfrågorna inom stadskärnan. 
Projektet kommer sätta ribban och grunden i fortsatt utveckling av stadskärnan. 

Enheten är delaktig i kommunens lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, där våra olika förvaltningar samverkar med 
bland annat Polis och Räddningstjänsten. Främst gäller detta säkerhetsfrågor i trafikinfrastrukturen men även 
trygghetsfrågor i planprocessen där vi med en god planering kan skapa förutsättningar för trygga miljöer där alla skall 
trivas. 

Enheten har även deltagit i forumet för fastighetsägare kring Storgatan som drivs av handelsstrategen på NUAB. Här 
har vi informerat och tagit del av förbättringsförslag från näringslivet och branschorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Organisatoriskt har grönyteskötseln flyttats från MSB till sektor Service. En samverkan är under utveckling för att 
framledes, främst mellan planfunktionen och den nya serviceorganisationen kunna planera en god grön miljö i vår 
stad. 

Fortsatt utveckling inom GIS-området krävs för att enklare kunna hantera daglig information och produktion av 
exempelvis nybyggnadskartor. Framledes kommer en av våra GIS-ingenjörer att medverka i de utvecklingsarbete som 
UEAB genomför för sitt GIS-system. 

1.7.1.4 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

Representanter från UEAB deltar i div samverkansorgan tillsammans med Ulricehamns kommun och NUAB. Ex. "En 
dörr in", Byggmöten, koncernledningsmöten mfl 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. 

1.7.1.5 Stubo AB 

 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubos VD deltar några gånger per år vid den tvärsektoriella lokalberedningsgruppens möten vilket ger en bra dialog 
och möjlighet att hitta synergier inom kommande byggprojekt. Samhälls- och bostadsplanering diskuteras även 
löpande med ledande befattningshavare i kommunen. 
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1.7.1.6 Nuab 

 

Analys 

Arbete har påbörjats med olika spår, delvis har informationsmötet med byggherrar hållits gemensamt med MSB och 
NUAB, delvis har en arbetsgrupp bildats kring marknadsföring och information kring nya bostadsområden. 

Jag anser att målet är uppfyllt men inte avslutat då arbetet bör fortgå. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

vi går in i en utveckling av forumet En dörr in för att öka samverkan, kundnöjdheten och korta processerna. 

Vi är delaktiga i framtagandet av nya områden för sällanköp/industri tillsammans med MSB 

Arbetat tillsammans i fastighetsgruppen för fastighetsägare i centrum. 

För synliga resultat bör dessa arbeten fortgå och ske regelbundet.. 

1.7.2 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över 

fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 

1.7.2.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen, de flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre 
struktur kring samarbete med hyresvärdar. 

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i 
kommunen. 

  

Åtgärd/Insats 

Möte med hyresvärdar/fastighetsägare 

Förbättra hemsida och information till bostadssökande i kommunen 

1.7.2.2 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen, de flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre 
struktur kring samarbete med hyresvärdar. 

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i 
kommunen. 
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1.7.3 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper . 

1.7.3.1 Funktionsnedsättning 

 

Analys 

Inventering av kommande behov och en bostadsplanering i lokalplanen pågår kontinuerligt 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Behov av olika boendeformer för målgrupperna inom funktionsnedsättning är identifierat och arbete pågår 
tillsammans med fastighetsavdelningen 

1.7.3.2 Individ och familjeomsorg 

 

Analys 

IFO ansvarar för flera målgrupper som har en generellt svag ställning på bostadsmarknaden och därför behöver stöd i 
boendefrågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Sociala kontrakt, som ett beviljat bistånd med insatsen vardagsstöd. Har ökat kraftigt under 2017. För målgruppen 
nyanlända har en tjänst som bovärd vidareutvecklats med gott resultat. Inrättande av en samverkansgrupp bestående 
av polis, Stubo och delar av Sektor Välfärd. 

Åtgärd/Insats 

Uppbyggnad av tjänsten som bovärd 

Trygga bostadsområden, regelbundna samverkansmöten mellan IFO, FN, Stubo och polisen. 

Sociala kontrakt och vardagsstöd. 

1.7.3.3 Sektor välfärd 

 

Analys 

Bostäder för särskilda målgrupper, så som funktionsnedsatta och äldre, är kommunen skyldig att besörja enligt 
socialtjänstlagen. Behov lyfts in i lokalförsörjningsprocessen. 

Behov för övriga målgrupper ombesörjes på ordinarie bostadsmarknad. Kommunen erbjuder hyresgarantier som ett 
sätt för personer som inte annars hade fått hyreskontrakt av diverse orsaker att få en egen bostad. 

Hyresgarantin används också för att kommunanvisade nyanlända ska kunna få bostad med förstahandskontrakt. En 
”bovärd” arbetar gentemot hyresvärdar och fungerar som ett socialt stöd för nyanlända hyresgäster och hyresvärd. 
Mycket goda resultat för integration där nästan alla hushåll anvisade 2017 har fått förstahandskontrakt med 
hyresgaranti. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamheterna för äldre och funktionsnedsatta ska årligen redogöra för prognostiserat behov av bostäder till 
målgrupperna och bolla in i arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

Mer information om hyresgarantier till invånare och hyresvärdar. 

Samverkan med hyresvärdar ska utvecklas. 

Åtgärd/Insats 

Årliga prognoser för behov av bostäder äldre och funktionsnedsatta till lokalförsörjningsprocessen 

Informera om hyresgarantier 
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1.7.3.4 Stubo AB 

 

Analys 

Äldre är en viktig målgrupp för Stubo och vid såväl nyproduktion som ombyggnation är tillgänglighet en viktig 
parameter. Vid nyproduktion sker samråd med den kommunala förvaltningen och t ex har behov inom sektor Välfärd 
påverkat utformningen av de nya lägenheterna i Gällstad och Hökerum. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Hänsyn tas till dessa målgrupper vid detaljplanearbete och projektering. 

1.7.4 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och 

upplåtelseform. 

1.7.4.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Planenheten: Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden 
innebär en varierad bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men 
även upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara 
diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta 
planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som 
möjligt. 

STUBO: Stubo har i sitt bestånd lägenheter i olika storleksklasser och olika hyresnivåer. Strategin att utifrån 
kundönskemål anpassa standarden på lägenheten ger en spridning även inom en och samma fastighet vilket ökar 
valmöjligheterna för kunderna och främjar integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenheten: Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och 
förtätade bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar där vi då har stora 
möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 

  

  

1.7.4.2 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara 
diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta 
planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som 
möjligt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade 
bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar där vi då har stora 
möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 
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1.7.4.3 Stubo AB 

 

Analys 

Stubo har i sitt bestånd lägenheter i olika storleksklasser och olika hyresnivåer. Strategin att utifrån kundönskemål 
anpassa standarden på lägenheten ger en spridning även inom en och samma fastighet vilket ökar valmöjligheterna 
för kunderna och främjar integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.7.5 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens 

översiktsplan samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande 

kommunala stadsbyggnads principer . 

1.7.5.1 Exploatering 

 

Analys 

Enheten arbetar prioriterat med att identifiera icke kommunalägda fastigheter eller markområden för förvärv. Dessa 
bidrar till kommunens markreserv och som sedermera kan planläggas för bostadsändamål. En inventering har inletts 
av markområden som kommunen redan äger som kan bidra till en förtätning av staden samt för nya bostadsområden. 

Vi arbetar med att bli mer aktiva i detaljplaneprocessen för att bidra med kompetens för att underlätta 
genomförandet av antagna detaljplaner. Arbetet omfattar främst deltagandet i framtagandet av 
genomförandebeskrivningen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi ska organisera vår dokumentation kring markförhandlingar för att veta vilken information som utväxlats. Vi ska bli 
ännu mer aktiva i detaljplaneprocessen 

1.7.5.2 Plan 

 

Analys 

Fullt fokus ligger på att genomför de planuppdrag som givits oss vilka övergripande ligger i linje med 
Översiktsplanen. Under året antogs 6 detaljplaner vilket var en mindre än målvärdet. 

Under året har enheten arbetat fram Riktlinjer för Stadsbyggnad i Ulricehamns stad som även antagits politiskt. 
Dessa är till stor hjälp för oss i allehanda kontakter med exploatörer, näringsidkare och allmänheten. Riktlinjerna 
sätter ribban för goda kvalitéer i staden som vi senare skall föra in i detaljplanearbeten och bygglovshanteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målet för antal antagna detaljplaner höjs inför nästkommande år, 13 st. Detta blir möjligt genom en utökad styrka 
planarkitekter som även fullt ut fokuserar på produktionen. Utbyggnad av områden som ligger i linje med 
Översiktsplanen prioriteras då genomförandetiden för dessa kortas. 

Planering inför ett nytt Översiktsplansarbete är påbörjat och förhoppningen är att under året som kommer få ett 
politiskt beslut på nytt uppdrag. 

Fortsatt bevaka efterlevnaden av Riktlinjerna för Stadsbyggnad i Ulricehamns stad i alla processer där vi kan styra 
utifrån riktlinjerna. Goda kontakter och dialoger med exploatörer och byggherrar för att via samspråk uppnå 
efterlevnad. 

  

1.7.5.3 Stubo AB 

 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo driver detaljplaneprocesser för att kunna bygga fler hyresrätter i Ulricehamn. 
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1.7.6 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. 

1.7.6.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Sektor välfärd kan inte inom ramen för sitt uppdrag erbjuda bostäder för unga som målgrupp i kommunen. Genom 
införandet av hyresgarantier kan dock ungdomars tillgång till attraktiva bostäder underlättas. Hyresgarantier 
infördes efter beslut i KS 2016-10-05, § 259. Det är ännu inga unga som sökt hyresgaranti, informationen på 
hemsidan har utökats men det behövs troligen synliggöras mer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att tillskapa nya bostäder riktade mot målgruppen unga behövs ett utbrett samarbete mellan kommunens 
verksamheter och externa aktörer. 

Information på hemsidan förbättras och synliggör vilket stöd kommunen kan ge för den som söker bostad. 
Boendestrateg arbetar vidare med detta under 2018. 

Åtgärd/Insats 

Förbättra hemsida och information till bostadssökande i kommunen 

Informera om hyresgarantier 

1.7.6.2 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara 
diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta 
planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som 
möjligt däribland mindre lägenheter för främst yngre människor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna att vi säkerställer variationen i våra nya och förtätade 
bostadsområden. Just nu pågår ett centralt planuppdrag där vi ställer oss mycket positiva till exploatörens 
intentioner att skapa mindre lägenheter för främst yngre människor. 

1.7.6.3 Stubo AB 

 

Analys 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Vid nyproduktion byggs en stor andel relativt små lägenheter vilket ofta är attraktivt för yngre. 

1.7.7 Arbeta aktivt med kommunens infrastruktur. 

1.7.7.1 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

UEAB huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla god infrastruktur så att människor, näringsliv och 
organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med hög kompetens och stor effektivitet möta tillväxt och utbyggnad i kommunen. UEAB arbetar aktivt med 
infrastrukturen både beträffande reinvesteringar och nyanslutningar inom samtliga verksamhetsområden. Särskilt 
kan nämnas över 1000 nya fiberanslutningar 2016 och över 1500 2017, fjärrvärmeanslutningar till Rönnåsens 
industriområde, förstärkning av stadselnätet och nedgrävning av luftelledningar samt förbättringar av gatljus i 
samband med grävning för fiber. 
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1.7.7.2 Exploatering 

 

Analys 

Enheten bidrar med kompetens i detaljplaneprocessen och arbetar med att vidareutveckla samarbetet med UEAB, 
dels kunskapsmässigt och dels ekonomiskt. Den projektering av cirkulationsplatserna som togs fram under 2017 
påvisade inte hur Marknadsplatsen ska knyta ihop med Bronäsområdet. Ytterliggare utredningsarbete har inletts med 
konsultstöd för att resultera i en helhetslösning avseende cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen. 

Under hösten påbörjades arbete med att ta fram underlag till en upphandling avseende en beläggningsinventering. 
Inventeringen kommer att bidra till att få en planering av vilka gator som behöver rustas upp ett visst år samt vilka 
investeringsmedel som behövs för att bibehålla en god standard på kommunens vägnät. 

En ny hastighetsplan är under utredning och kommer upp för beslut innan sommaren 2018. 

Arbete pågår också för att undersöka en ny förbifart från väg 157 fram till Rönnåsens industriområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten ska fortsätta utvecklingen av arbetet med UEAB för att effektivisera samarbetsavtalet. Enheten ska bli bättre 
på att planera ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ska vara fortsatt aktiva på att söka medfinansiering och bidrag för de 
projekt där det är möjligt. 

1.7.7.3 Kommunledningsstab 

 

Analys  

MSB: Sektorn bidrar med kompetens i detaljplaneprocessen och arbetar med att vidareutveckla samarbetet med 
UEAB, dels kunskapsmässigt och dels ekonomiskt. Den projektering av cirkulationsplatserna som togs fram under 
2017 påvisade inte hur Marknadsplatsen ska knyta ihop med Bronäsområdet. Ytterligare utredningsarbete har inletts 
med konsultstöd för att resultera i en helhetslösning avseende cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen. 

Under hösten påbörjades arbete med att ta fram underlag till en upphandling avseende en beläggningsinventering. 
Inventeringen kommer att bidra till att få en planering av vilka gator som behöver rustas upp ett visst år samt vilka 
investeringsmedel som behövs för att bibehålla en god standard på kommunens vägnät. 

En ny hastighetsplan är under utredning och kommer upp för beslut innan sommaren 2018. 

Arbete pågår också för att undersöka en ny förbifart från väg 157 fram till Rönnåsens industriområde. 

UEAB: UEAB huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla god infrastruktur så att människor, näringsliv 
och organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

MSB: Sektorn ska fortsätta utvecklingen av arbetet med UEAB för att effektivisera samarbetsavtalet. Sektorn ska bli 
bättre på att planera ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ska vara fortsatt aktiva på att söka medfinansiering och bidrag 
för de projekt där det är möjligt. 

UEAB: UEAB arbetar aktivt med infrastrukturen både beträffande reinvesteringar och nyanslutningar inom samtliga 
verksamhetsområden. Särskilt kan nämnas över 1000 nya fiberanslutningar 2016 och över 1500 2017, 
fjärrvärmeanslutningar till Rönnåsens industriområde, förstärkning av stadselnätet och nedgrävning av 
luftelledningar samt förbättringar av gatljus i samband med grävning för fiber. 

  

  



Uppföljning Tertial 3 35(44) 

1.7.8 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. 

1.7.8.1 Plan 

 

Analys 

I en framtid där Götalandsbanan passerar och stannar i Ulricehamn kommer stora delar av områdena runt före detta 
riksväg 40 att bli mycket viktiga som utvecklingsområden. Planprogrammet för Bronäs som under hösten varit ute på 
samråd hanterar utvecklingen av de områden som ligger söder om en ny sträckning av Götalandsbanan. Programmet 
har tagit hänsyn till det attraktiva läget och markanvändningen kommer att förändras från industri till attraktiva 
bostads/verksamhets- och rekreationsområden. 

Bilar tar för stor plats i anspråk i våra stadsmiljöer som i sig är för värdefull för ett nyttjande enbart som parkering. 
Parkeringsfrågan kommer i många delar av våra utvecklingsområden att bli avgörande och prioriteras därmed högt. 
Innovativa lösningar efterfrågas och säkerställs i planprogram och detaljplaner. Frigör vi ytor kan vi prioritera bra 
lösningar för kollektivtrafik och annan service som är hållbarare på lång sikt. 

Förtätning i stadsmiljöer är högt prioriterat utifrån vår Översiktsplan och ett flertal planprojekt pågår i dagsläget. 
Förtätning innebär positiva effekter kring ett högre nyttjande av befintliga infrastrukturella resurser såsom bättre 
underlag för kollektivt resande som på sikt mycket väl kan förbättra turtätheter och ruttförläggning. 

 

1.7.8.2 Stubo AB 

 

Analys 

Kollektivtrafik är en avgörande faktor för att kunna skapa attraktiva och hållbara bostadsområden och därmed en 
viktig fråga för Stubo. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.7.9 Se över behovet av en kommunal bostadsförmedling. 

1.7.9.1 Kommunledningsstab 

 

Analys  

Flera av kommunens hyresvärdar använder sig av företaget bostadsregistret.se som hanterar deras köer och 
sökanden. En kommunal förmedling skulle behöva ha majoriteten av kommunens hyresvärdar anslutna för att ge 
effekt. Att göra en gedigen utredning av möjligheten till kommunal bostadsförmedling skulle kräva en omfattande 
arbetsinsats och resurser har ej avsatts för detta. Få kommuner i Sverige har egna bostadsförmedlingar och de som 
har det är större till antalet invånare alternativt inkluderar fler kommuner. Bedömningen är att en kommunal 
bostadsförmedling ej är aktuell i dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar för att utveckla samarbetet med hyresvärdar och för att underlätta för bostadssökande i 
kommunen att få information om hyresvärdar och möjligt stöd i bostadssökandet. 

1.7.9.2 Sektor välfärd 

 

Analys 

Flera av kommunens hyresvärdar använder sig av företaget bostadsregistret.se som hanterar deras köer och 
sökanden. En kommunal förmedling skulle behöva ha majoriteten av kommunens hyresvärdar anslutna för att ge 
effekt. Att göra en gedigen utredning av möjligheten till kommunal bostadsförmedling skulle kräva en omfattande 
arbetsinsats och resurser har ej avsatts för detta. Få kommuner i Sverige har egna bostadsförmedlingar och de som 
har det är större till antalet invånare alternativt inkluderar fler kommuner. Bedömningen är att en kommunal 
bostadsförmedling ej är aktuell i dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar för att utveckla samarbetet med hyresvärdar och för att underlätta för bostadssökande i 
kommunen att få information om hyresvärdar och möjligt stöd i bostadssökandet. 
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Åtgärd/Insats 

Möte med hyresvärdar/fastighetsägare 

1.7.10 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha 

möjlighet att utvecklas. 

1.7.10.1 Exploatering 

 

Analys 

Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för bostadsutveckling scannas för närvarande 
hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har 
tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis 
villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten ska i ett inledande skede se över vart det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts och 
utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny planläggning. 

1.7.10.2 Kommunledningsstab 

 

  

Analys 

Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för bostadsutveckling scannas för närvarande 
hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har 
tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis 
villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen ska i ett inledande skede se över vart det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts 
och utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny planläggning. 

1.7.10.3 Plan 

 

Analys 

Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen skall utvecklas 
i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst bostadsutveckling scannas 
för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. 
Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av 
exempelvis villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under hösten har politiken fått förslag på nya bostadsområden presenterade. Förhoppningen är att komplettera med 
ytterligare planuppdrag för detaljplanläggning av ett till två områden inför nästkommande planprioriteringslista. 

1.7.11 Förtätning av kommunens tätorter. 

1.7.11.1 Plan 

 

Analys 

Kommunen arbetar med ett flertal förtätningsprojekt främst inom centralorten för att skapa fler boendemöjligheter i 
centrala lägen med god service och tillgänglighet. Detaljplaner med detta syfte drivs främst för Skansen, Läraren, 
Adjunkten, Solrosen, Norra Amerika, Australien, Krämaren, Nord Afrika samt Hemrydsgatan. Samt framtagande av 
planprogram för Bronäs och Fiskebacken/Brunnsbo vilka båda syftar till förtätning och ett högre resursutnyttjande 
av befintliga infrastrukturella och miljömässiga resurser. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Planprioriteringslistan styr vår prioritering av planuppdragen och en hög målsättning kring att efterleva tidplanerna 
eftersträvas. Resursfrågan är avgörande och arbetet med återrekrytering är prioriterat. 

1.7.11.2 Stubo AB 

 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo färdigställde under 2017 fem nya lägenheter på Langes väg i Gällstad och sex nya lägenheter på Prästgårdsliden 
i Hökerum, inflyttningsdatum är den 19 januari 2018. 

Fastigheten Hagtornet 1 på Sanatorievägen i Ulricehamn kommer att kompletteras med åtta nya lägenheter under 
våren 2018, inflyttning beräknas till hösten 2018. 

Stubo driver även två detaljplaneprocesser för förtätning i Ulricehamn stad. 

1.7.12 Se över möjligheten till kommunala bostadstillägg. 

1.7.12.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Beslut om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) utreddes inom 
sektor välfärd under 2016 och beslutades om i kommunstyrelsen den 28/9-2016. Personer som bor i kommunens 
nybyggda bostäder avsedda för personer med beslut enligt LSS eller SoL har sökt och många har beviljats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjerna för KBF revideras under 2018. 

Åtgärd/Insats 

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning infördes 2016 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 

som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget påbörjat inom personalfunktionen inför 2018. Enklare stödmaterial kommer att tas fram och hanteras via 
personalhandboken som ett chefsstöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram och kommunicera regler angående förläggning av möten 
på arbetsplatsen på sådan tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 
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1.8.2 Fler ska uppge att de känner till policy och handlingsplan vid sexuella 

trakasserier senast under 2018. 

1.8.2.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Personalfunktionen har inlett arbetet med att få i policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling i en arbetsmiljöalmanacka, kallad SAM-i-stratsys. Detta i syfte att chef ska få en påminnelse om att 
årligen ta upp policy på APT. En pilotgrupp startade sent 2017 i syfte att införa arbetsmiljökalendern digitalt under 
T2 2018. 
 
Vidare har policy setts över under T3 2017 i samband med att den ska hanteras i SAM. 

Stödmaterial finns numera att tillgå i personalhandboken i dessa frågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning i samband med medarbetarenkät 2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier 
minst 1 gång per år under perioden 2016-18 - belys med resultat av 
enkäten. 

 

 I samband med detta även låta deltagarna diskutera och ta 
ställning till åtgärder i olika frågor samt fingerade händelser och 
situationer som rör sexuella trakasserier. 

 

1.8.3 Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. 

Uppföljning av detta ska ske senast under 2018. 

1.8.3.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget påbörjat och utbildningsinsats kommer att genomföras under chefskonferensen februari 2018, där chefer 
kommer att få utbildning i inkluderande arbetssätt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Aktivitet i Ledarforum där härskartekniker, hur de ser ut och 
fungerar, är i fokus 

 

1.8.4 Fler än vid den undersökning som ligger till grund för denna 

jämställdhetsplan ska uppge att de fått kompetensutvecklingssamtal det 

senaste året. Uppföljning senast under 2018. 

1.8.4.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under 2018 ska personalfunktionen skapa ett enkelt diskussionsunderlag inför medarbetarsamtalen 2018 där en 
diskussion mellan chef och medarbetare ska ge en bättre bild av medarbetarens syn på begreppet "karriär". 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Skapa ett underlag för medarbetarsamtalen där en diskussion 
mellan chef och medarbetare ska ge en bättre bild av medarbetarens 
syn på begreppet karriär. 

 

1.8.5 Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och 

likvärdigt arbete råder samt att eventuella löneförmåner är rättvist 

fördelade mellan kvinnor och män vid en uppföljning senast 2018. 

1.8.5.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Lönekartläggning genomfördes under T3 2017 och ska samverkas under T1 2018 för att sedan kommuniceras ut. 
Detta kommer sedan att följas upp i samband med medarbetarundersökningen hösten 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera och presentera genomförd lönekartläggning på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt till alla medarbetare. 

 

1.9 Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 

att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 

kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Ej påbörjad 

Analys 

Uppdraget är ännu ej påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.9.2 Säkerställa en avgiftsfri skola. 

1.9.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Ett dokument har arbetats fram av förvaltningen för att sedan tas politiskt. Det dokumentet har rutiner för att 
säkerställa en avgiftsfri skola. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsätta att följa det fastslagna dokument som finns. 
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1.9.2.2 Förskola till årskurs 6 

 Ej påbörjad 

Analys 
Ett dokument har arbetats fram av förvaltningen för att sedan tas politiskt. Det dokumentet har rutiner för att 
säkerställa en avgiftsfri skola. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsätta att följa det fastslagna dokument som finns. 

  

1.9.2.3 Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 

 Uppfyllt 

Se rapport förskola - åk 6. 

  

1.9.3 Fastställa rutin för att prioritera vuxna, med försörjningsansvar för 

barn, som grupp inom IFO. 

1.9.3.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

I utredningar gällande försörjningsstöd finns alltid ett barnperspektiv. När det gäller sociala kontrakt beaktas alltid 
barnperspektivet då barnfamiljer är en prioriterad grupp. I december varje år får varje hushåll som uppbär 
försörjningsstöd, 300 kr extra i julklappspengar. När det gäller våld i nära relation finns det en upparbetad 
arbetsmodell, vilket innebär att IFO barn och unga direkt blir inkopplade om det är ett ärende med barn i familjen. 
Enheten har ett nära samarbete med IFO barn och unga, vilket innebär att barnperspektivet blir tydligare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.9.4 Säkerställa barns tillgång till kostnadsfria aktiviteter, även på loven, 

och eliminera hinder för en aktiv och inkluderande fritid. 

1.9.4.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Under sommarlovet 2017 genomfördes gratis aktiviteter för barn. Till stor del kunde aktiviteterna genomföras med 
stöd av det statliga stöd som kommunen rekvirerade på 338 tkr. Stödet betalas ut för gratis aktivitet för barn i åldern 
6-15 år. 

Stor del av aktiviteterna genomfördes av kommunen, men det fanns även föreningar som genomförde aktiviteter med 
hjälp av mikrostöd. 

Under 6 veckor genomfördes "Sommarvågen" som fanns nere vid Sturebadet, samt utlokaliserat vid några tillfällen 
till Vegby, Hökerum och Dalum. Barn fick chansen att spela spel, pyssla, leka med "Bubbelballs", åka på utflykter och 
mycket annat. På biblioteket genomfördes pysselverkstad och workshop med graffiti genomfördes. Drygt 3 000 barn 
deltog i aktiviteterna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 kommer konceptet med "Sommarvågen" återigen att genomföras. Sturebadet kommer vara den plats 
som verksamheten utgår från, men även orter runt om kring kommer att besökas. 

Under 2018 kommer alla lov att erbjuda fria aktiviteter för barn i åldern 6-15 år. 

Gratis simskola för barn i förskoleklass kommer att erbjudas, främst under sommarlovet men även under annan tid. 

Familjelördagar kommer att arrangeras i första hand i samband med lov. 
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1.10 Stärkt skydd för barn och unga 

1.10.1 Implementera rutiner med samverkan tillsammans med förskola, 

skola, elevhälsan och hälso- och sjukvården med målet att minska 

antalet orosanmälningar och stället öka antalet 

förebyggande/serviceinsatser 

1.10.1.1 Barn och elevhälsa 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Samverkan sker idag genom närvårdssamverkan,Dessa mötesplatser sker fyra gånger per år. Genom dessa 
mötesplatser skapas förutsättningar diskutera och skapa gemensamma riktlinjer i vissa frågor. Till styrgruppen för 
närvårdsamverkan finns arbetsgrupper knutna som har i uppdrag att arbeta fram olika riktlinjer och rutiner. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Arbetsgruppernas uppdrag behöver utvecklas och tidsbestämmas. 

 Ett mobilt spädbarnsteam kommer troligtvis att ha delar av sin verksamhet i kommunen. 

 Uppdragen för hälso-och sjukvård och skolpsykologernas uppdrag behöver tydliggöras. 

  

1.10.1.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Västbus klargör samverkansformerna mellan socialtjänst, hälso-sjukvård och skola. Den typen av samverkansmöten 
används för samtliga barn vars vårdnadshavare önskar en SIP. Med centrala elevhälsan och skolan finns även mer 
specifika rutiner ex kring placerade barn i skola och förskola. Dess rutiner är implementerade och följs upp årligen. 
Samverkan med elevhälsa och hälsosjukvård finns även inom Närvårdssamverkan där gemensamma förhållningssätt 
tas fram samt ges information kring de olika verksamheterna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Rutiner framtagna med elevhälsa och lärande 
 

1.10.2 Implementera ett arbetssätt som stödjer mentorskap/handledning för 

handläggare och enhetschef. 

1.10.2.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har inte kommit igång något mentorskap för enhetschefer. Tanken var att detta skulle ske i samverkan med andra 
kommuner genom Boråsregionens kommunalförbund, men någon enighet hur detta skulle kunna gå till har ännu inte 
nåtts kommunerna emellan. 

Däremot finns det tillgång till handledning både för chefer och handläggare när behovet bedöms föreligga. Det är 
respektive ansvarig chef som beslutar om insättande av handledning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att utforma ett mentorskap för enhetschefer bedöms som svårt i den egna kommunen då mentorskap förutsätter att 
adept och mentor inte möter varandra i det dagliga arbetet. Om inte intresse finns från fler kommuner faller tanken 
med mentorskap och stödet till chefer får då utformas på annat sätt. 
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1.10.2.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Samtliga nyanställda har tillsatta mentorer som tydliggörs i Introduktionsplanen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Mentorer tillsatta 
 

1.10.3 Barn och ungas delaktighet och inflytande ska dokumenteras i 

förstahandsbedömningar och utredningar. Om barnet inte kommit tilltals 

ska den bedömningen dokumenteras 

1.10.3.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

BBIC har i sina underlag förtydligat barns deltagande med hjälp av rubriker i utredningen. Dessa efterföljs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Barn och ungas delaktighet i utredningar 
 

1.10.4 Utreda möjligheten att anställa andra yrkeskategorier, till exempel 

socialassistent eller socialadministratör, som stöd till 

handläggare/enhetschef. 

1.10.4.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Sommaren 2016 anställdes en administratör på prov som ett försök att avlasta socialsekreterarna i deras skrivarete. 
Detta föll väl ut och administratören fastanställdes under hösten 2016. Under våren 2017 anställdes även 
arabisktalande administratör på nystartsjobb vilken nu förlängts med ytterligare ett år då det varit ett lyft för enheten 
att ha arabisktalande personal på plats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Socialadministratörer anställda 
 

1.10.5 Ta fram en introduktionsplan för nyanställda som sträcker sig 2-3 år 

framåt 

1.10.5.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Finns en plan framtagen för enheten som används vid nyintroduktion. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Introduktionsplan framtagen 
 

1.10.6 Utveckla arbetet med SIP (VästBus) så att alla barn som är aktuella 

inom mer än en instans har en SIP. 

1.10.6.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

SIP finns för varje barn och ungdom där vårdnadshavarna så önskar. Finns även en tanke att utbilda SIP-lotsar i de 
olika verksamheterna inom kommunen men detta uppdrag ligger inte på enheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående utbildning och översyn av behov 
 

1.10.7 Ta fram en rutin för hur utbildning, stöd, vidareutveckling och 

handledning till familjehem ska se ut. Utred möjligheten att viss del av 

dessa sker genom regional samverkan. 

1.10.7.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Familjehemsenheten har under en 2-årsperiod ökat från 1 till 4 personer. Det finns idag ett tydligt årshjul för 
familjehem där det finns inlagt grundutbildning för nya familjehem men även finns utbildning och inspirationsdagar 
för pågående familjehem. Dessa utbildningar är ibland i samarbete med Borås stad eller Gryning familjehemsvård. 
Familjehemmen får även intern och extern utbildning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Tydligt årshjul med utbildningsdagar inlagda 
 

1.10.8 Implementera arbetssätt som bygger på utvärdering och utveckling 

genom ärendegenomgångar. 

1.10.8.1 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Analys 

Ärendegenomgångar genomförs varje månad där varje ärende gås igenom och analyseras. Detta sker med en 
handläggare i taget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ärendegenomgång varje månad 
 



Uppföljning Tertial 3 44(44) 

1.11 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

1.11.1 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns 

kommun. 

1.11.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Sektor välfärd har haft en boendestrateg projektanställd under 2017 som arbetat med att ta fram en modell för att 
motverka hemlöshet i kommunen. Funktionen boendestrateg beslutades under 2017 placeras under kansliets enhet 
för strategi och utveckling. Arbetet fortsätter således med ett mer kommunövergripande arbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar fortsatt kommunövergripande med kommunens frågor kring bostadsförsörjning och 
hemlöshet. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kartläggning av hemlöshet i kommunen, utifrån socialstyrelsens 
definition, med könsuppdelad statistik och inkludering av ytterligare 
aspekter för jämställdhet och mångfald. 

Kartläggning gjordes i maj 2017. 

 Utreda och föreslå struktur, innehåll och införande av det 
vräkningsförebyggande arbetet med "en väg in" för att förenkla för 
bostadsbolag och privatpersoner att kommunicera med kommunen i 
bostads och hemlöshetsfrågan. Samverkan mellan 
Kommunchef/Socialchef/ VD STUBO. 

Arbete pågår med att fastställa arbetssätt för vräkningsförebyggande. 
Boendestrateg har under 2017 samarbetat med Stubo och identifierat 
förbättringsområden. det finns en gemensam mail för inkommande 
boendeärenden och olika funktioner inom sektor välfärd som hanterar 
boendefrågor samverkar i "boendegruppen". Studiebesök hos Borås 
vräkningsförebyggand genomförs under 2018. 

 Bjuda in övriga fastighetsägare och hyresvärdar till dialog om 
samverkan kring vräkningsförebyggande arbete. Samverkan mellan 
Kommunchef/ socialchef. 

Hyresvärdarna i kommunen var inbjudna till ett möte den 25 oktober 
som blev inställt. Många hade dock visat intresse. Goda möjligheter 
för förbättrad samverkan. 

 Säkra rutiner inom verksamheterna för att undvika att vräkningar 
genomförs som berör barn. 

Arbete med att fastställa rutin följer efter att modell för 
vräkningsförebyggande fastställs. 

 Utvärdera arbetet med budget- och skuldrådgivning och utveckla 
samverkan med övriga verksamheter och bostadsbolag i kommunen. 

Avtal finns med Borås kommun om budget- och skuldrådgivning, 
utredning ska genomföras inför nästa period huruvida tjänsten fortsatt 
ska köpas eller om funktionen ska finnas lokalt. 

 Utred möjligheten till införandet av konceptet "bostad först" 
utifrån kommunens förutsättningar. 

Utredning pågår om missbruksvård och andra målgrupper med 
svårigheter på bostadsmarknaden för hur boendefrågan ska hanteras. 

 Arbeta fram struktur för internt samarbete kring riktlinjer och 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. Samverkan mellan Sektorchef 
miljö-och samhällsbyggnad/ Socialchef. 

Ligger inom ramen för Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Föra dialog med och utreda möjlighet för långsiktigt samarbete 
med idéburna organisationer i fråga om akut hemlöshet. 

Boendestrateg ska utreda möjligheterna under 2018 
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Barnbilaga 

Arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen i 

vardagstal) redovisas årligen i samband med bokslutet. Barn och unga är en prioriterad 

grupp i Ulricehamns kommun och till exempel så anges i kommunens gällande översiktsplan 

” Barnet i centrum”. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att alla ärenden ska beredas 

utifrån detta perspektiv och som stöd i arbetet finns en barnchecklista. Kommunens 

verksamheter synliggör arbetet på olika sätt och i olika omfattning. 

 

Kommunikationsfunktionen 

Kommunens webbplats är responsiv, det vill säga fungerar lika bra i en mobiltelefon som 

läsplatta och datorskärm. Detta gynnar yngre användare som använder bärbara enheter i stor 

utsträckning i sin vardag.  

På sidor som direkt riktar sig till barn och unga är tilltalet anpassat just till denna målgrupp.  

En allt större del av kommunens kommunikation sker just i sociala medier, vilket är en 

naturlig plattform för barn och unga. Här är också möjligheterna att snabbt få svar på frågor 

eller dela med sig av synpunkter stora. Detta utvidgar tillgängligheten och breddar 

förutsättningarna för delaktighet. 

 

Funktionsnedsättning 

Lövbackas korttidsverksamhet ska arbeta utifrån de fyra huvudprinciperna som 
identifierats i barnkonventionen: 
 
Den första grundprincipen (artikel 2) anger att rättigheterna i konventionen gäller varje 
barn utan åtskillnad av något slag. Artikeln innebär också att samhället aktivt skall verka mot 
alla former av diskriminering.  
 
Den andra principen (artikel 3) slår fast att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa utgör värdegrunden vid tolkningen av 
övriga artiklar.  
 
Den tredje grundprincipen (artikel 6) att barn har rätt till liv och utveckling, innebär bl.a. att 
barn har rätt till optimal fysisk, psykisk, andlig, psykologisk och social utveckling som skall 
tillgodoses på ett sådant sätt att barnet förbereds på ett självständigt liv. Barnet har 
följaktligen rätt till omvårdnad och skydd, rätt till kärlek och trygghet samt ett stabilt och 
varaktigt förhållande till föräldrarna. Barnet har också rätt att få utvecklas i en miljö som 
tillgodoser dess behov av stimulans.  
 
Den fjärde grundprincipen (artikel 12) är barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör barnet och att dessa respekteras. De skall tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad.  
 
 
Två av barnkonventionens huvudprinciper återfinns i LSS:  



1. ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”  (6 a § 
LSS).  
2. ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas.  
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (8 §, LSS). 

För att säkerställa barnets/ungdomens delaktighet och inflytande vad gäller verksamhetens 

utformning och innehåll ska Lövbacka hålla så kallade ”Lövbackamöten” två gånger om året 

(mars/september). Lövbacka mötet är individuellt och sker mellan personal och de 

barn/ungdomar som aktivt bedöms kunna delta i mötet. Till mötet har personal ett antal 

frågor, se nedan, som ska besvaras och diskuteras runt i kring. 

Frågor att fundera över 

1. Finns det några saker/aktiviteter som du saknar på Lövbacka? 
2. Tycker du att du får den hjälp eller det stöd du behöver på Lövbacka? 
3. Tycker du att personalen lyssnar på dig när/om du har något att berätta? 
4. Tycker du att det känns bra när du är på Lövbacka? 

 

Vad gäller de barn/ungdomar som inte bedöms kunna delta aktivt skickas istället frågorna 

hem i enkätform till dennes vårdnadshavare eller motsvarande via post tillsammans med ett 

svarskuvert/Ulricehamns kommun.  

 

Individ- och familjeomsorg, IFO 

Ungdomsenheten inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Detta 

synliggörs i den metod som är utgångspunkt för arbetet BBIC, barnets behov i centrum. 

Grundbultarna i denna är: 

 Vi lyssnar på barnen. 

 Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt.  

 Vi tar hänsyn till ålder och mognad.  

 Barnets bästa ska alltid bevakas.  

 Vi behandlar barnen med respekt. 
 

När föräldrar med barn kontaktar vuxengruppen där vuxna har missbruksproblematik, är 

psykiskt sjuka eller har hyres- eller spelskulder rapporteras detta till barn- och 

ungdomsgruppen för att barnets behov ska bevakas. Vid utredning om försörjningsstöd ska 

barnperspektivet alltid beaktas och dokumenteras. Barnets boendeform ska vara rimlig och 

om ekonomiskt bistånd betalas ut för fritidsaktiviteter ska detta göras för att motverka 

utanförskap. Även vid utredningar kring barn med funktionsnedsättning ska 

barnperspektivet alltid komma i första hand. 

Barn och unga inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Vi 

arbetar med barnen i nära samarbete med deras hem och trygga miljö. Vi sätter barnens 

bästa främst och har nära samarbete med samverkanspartners såsom Vuxenenheten, BUP, 

närhälsan, tandvården, skolan etc. Vi försöker i möjligaste mån göra barnets röst hörd och 

följer både de lagar och riktlinjer som är grunden i vårt arbete samt barnkonventionen. 



Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi helheten kring barnen och deras familjer både 

inom myndighetsutövningen, öppenvården samt de interna placeringsformerna. 

 

Kultur och fritid 

Kultur 

Inom kulturverksamheten är ett prioriterat mål att stimulera barnens och de ungas eget 

skapande. Målsättningen är att utveckla skolans arbete så att kulturen blir en naturlig och 

integrerad del av skolans arbete. Med hjälp av styrdokumentet Kulturtrappan garanteras alla 

barn från förskola upp till åk 9 minst ett kulturevenemang per år av hög kvalitet genom 

skolkulturen. Särskola och barn med särskilda behov bereds alltid möjlighet att delta, detta 

sker genom dialog mellan skolkultursamordnare och lärare. 

Skolkulturen möjliggörs genom bidrag från skolan, kulturverksamheten och regionen och 

omsätter 500 tkr per år. Därtill tillkommer beviljade medel från Statens Kulturråd som 2017 

uppgick till 200 tkr. Programmen innehöll författarbesök, dans, musik, teater, konst, 

museipedagogik och eget skapande. Under 2017 har samarbetet med Ulricehamnsbygdens 

Motormuseum i Timmele fortsatt och ett flertal klasser i låg- och mellanstadiet har fått 

visning. Konstnär David Myrvold besökte Bogesundsskolan och genomförde en heldag med 

elever i åk 3 med utgångspunkt i offentlig konst och särskilt hans verk Yggdrasil som finns på 

Bogesundsskolans skolgård. Under handledning av Filmpedagogerna från Folkets Bio i 

Göteborg, fick alla elever i åk 6 göra egna kortfilmer. De fick skriva manus, filma scener med 

hjälp av iPads, samt klippa och redigera i programmet iMovie. I manusskrivandet fick 

eleverna handledning i dramaturgi av skrivpedagog Veronica Grönte. Barnoperan ”Mitt 

lyckliga liv” uppfördes för åk 2 och teckensång med bandet Sign Up samlade elever från 

särskola och ordinarie skola i två allsångskonserter i lokalen Trädgården i Ulricehamn. Elever 

i åk 7 gjorde en resa till Naturhistoriska museet i Slottsskogen i Göteborg och åk 9 fick se 

föreställningen ”Komma ut” med Oskar Sternulf.  

Ulricehamns stadsbibliotek har en Skolbibliotekscentral som dagligen arbetar för att stödja 

skolan med litteratur, råd och temalådor. Nationellt ligger Ulricehamns kommun över 

riksgenomsnittet vad gäller antal barnböcker och antal barnbokslån per barn i kommunen. I 

syfte att stimulera läsintresset genomför barnbibliotekarierna närmare 100 bokprat för elever 

varje läsår. På biblioteken genomförs en mängd aktiviteter riktade mot barn och unga i olika 

åldrar t ex familjeföreställningar, rim- och ramsstunder, after pre- disco med bokpåsar att 

låna, skapande workshops mm. Under sommaren erbjöd biblioteket med hjälp av 

feriearbetande ungdomar samt en pedagog workshops varje dag. Programmet Sommarboken 

genomfördes även i år på stadsbiblioteket. En del av akterna i det återkommande 

programmet Musik på biblioteket står elever från musikskolan för. 

Ulricehamns bibliotek har beviljats medel för projekt Läsmuskler för små från Statens 

kulturråd. tillsammans med Ulricehamns familjecentral genomförs projektet. I projektet 

besöker en bibliotekarie och en pedagog barnfamiljer med små barn i deras hem. 

Under nationaldagsfirandet deltog flera musicerande barn från kommunala musikskolan i 

programmet som genomfördes på scenen i Stureparken.  

 



Fritid 

Inom fritidsverksamheten fattas alltid beslut utifrån vad som är bäst för barnen. Huvuddelen 

av verksamheten i egen regi, planeringsinsatser, föreningsstöd och rådgivning vänder sig i 

första hand till barn och ungdomar. Barnchecklistan används i det arbetet. Så långt det är 

möjligt genomförs en direktdialog med barn- och ungdomsgrupperna i utvecklingsfrågor och 

i samband med etablering av nya verksamheter. Följande konkreta exempel kan nämnas: 

 Bidrag lämnas till föreningar utifrån vilken verksamhet de har med ungdomar i olika 

åldrar. Under året sker regelmässiga avstämningar med representanter för 

föreningslivet. 

 Regelbunden dialog med företrädare för idrottens studieförbund (SISU) i aktuella 

frågor, utbildningsinsatser och riktade satsningar i för barn- och ungdom aktuella 

ämnen. 

 Ungdomars medansvar vid utformning av samtliga aktiviteter och verksamhet på 

fritidsgården Forum och Ungdomens Hus. 

 I de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun anges 

bland annat att: Föreningar som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla 

kontakter med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 

Ett samarbete mellan olika verksamheter i kommunen genomförde under sommaren ett 

aktivt sommarlovsprogram. Bl. a öppnade fritidsgården Forum upp sin verksamhet under 

sommaren och förlade sin verksamhet nere vid sjön Åsunden och ute på flera orter runt i 

kommunen.  Under 6 veckor deltog närmare 3 000 barn i verksamheten. Aktiviteten kallades 

”Sommarvågen”. I de olika projekten fick feriejobbande ungdomar chans till sommarjobb. 

Till arbetet kunde medel som rekvirerats från staten för sommarlovsaktiviteter för barn i 

åldern 6-15 år. All verksamhet var gratis. 

 

Kost 

Verksamhet kost arbetar för att barn och elever ska känna att de kan påverka den mat som 

serveras dagligen i alla kommunala kök. 

Varje termin genomförs matråd på alla förskolor och skolor där barn och elever har möjlighet 

att lämna synpunkter till personalen inom kosten. Detta forum används även för att 

kostpersonalen ska ha möjlighet att informera om varför menyn ser ut som den gör och vad 

som är på gång framöver.  

Uppskattat inslag är när de elever som slutar årskurs sex under en vecka får bestämma hur 

menyn ska se ut på respektive skola. 

Under 2017 har kosten inom förskolan börjat arbeta för att få barnen mer delaktiga i den 

dagliga produktionen. Barnen har bland annat hjälpt till med att färdigställa dagens 

salladsbord samt brödbakning. 

 



Sektor Lärande 

Övervägande delen av verksamheterna inom Lärandet i Ulricehamns kommun berör barn 

och ungdomar. Detta innebär att hela verksamheten ska genomsyras av innehållet och 

intentionerna i barnkonventionen. Det är i sig något som är naturligt i en verksamhet vars 

huvudprocess är barns och ungas lärande. Alla beslut som fattas ska i och med det utgå från 

barns och ungdomars bästa.  

I verksamheterna inom sektor Lärande pågår ett omfattande arbete som på olika sätt utgår 

från Barnkonventionen. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av den syn som har sin 

grund i konventionen. Det gäller alla inslag i den samlade förskole- och skolverksamheten. I 

denna finns även inslag och aktiviteter som syftar till kunskaper om innehållet i 

Barnkonventionen. Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

 I förskole- och skolverksamheten pågår ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta 

har sin grund i de normer och värden som läroplanerna föreskriver ska prägla den 

svenska förskolan och skolan. Barnkonventionen har en direkt koppling till dessa 

styrdokument. 

 Kopplat till detta innehåller undervisningen moment om etik och moral där dialogen 

är ett viktigt moment. Frågorna inom detta område ges olika uttryck på de olika 

enheterna inom verksamheterna. Renodlade barnrättsveckor, det vill säga 

temaveckor genomförs på en del av enheterna i organisationen. 

 Förståelse för andra kulturer än den svenska är även en dimension av konventionen. 

Praktiskt värdegrundsarbete i olika former som exempelvis bistånds- och 

solidaritetsinsatser för Bangladesh och Voi i Afrika förekommer med stort 

engagemang från barn, elever och personal. I det arbetet berörs även de globala 

miljöfrågorna. 

 Även barnens och elevernas fritid under raster präglas av konventionen om barns 

rättigheter. Det synliggörs genom att stödja olika aktiviteter som alla kan delta i 

oavsett intresse eller förmåga.   

 

Barn- och elevinflytande 

Inom sektor Lärandes samtliga verksamheter finns olika forum för barn och elever att 

uttrycka sina åsikter och på det sättet kunna påverka sin vardag. I förskolan tar 

inflytandefrågorna plats genom det förhållningssätt personalen har i sitt arbete till barnen i 

den dagliga verksamheten. Integrerat i denna vävs delaktighet, ansvarstagande och andra 

frågor som direkt kan kopplas till barnens rättigheter. Detsamma gäller för skolverksamheten 

men här finns även mer formaliserade former för inflytande i klass- och elevråd. Detta är 

kopplat både till skolans uppdrag och till Barnkonventionens skrivning om vikten av att 

lyssna till barns åsikter. Det är dock särskilt viktigt att, i den dagliga dialogen, ha respekt för 

vad barnen och eleverna uttrycker. Inom delar av verksamheten används så kallade 

leantavlor där eleverna ges möjlighet att skriva upp sådant som de önskar prata om. 

En attitydundersökning genomförs årligen och den har nu utökats så att den omfattar alla 

elever från och med årskurs 3 i grundskolan till och med tredje året i gymnasiet. 



Undersökningen bygger på elevernas egna frågeställningar om skolarbetet och sociala 

relationer. Dessa ger en bra bild av hur eleverna ser på sin vardag och åtgärder till 

förbättringar, samt en möjlighet att även gör nationella jämförelser. 

En viktig del inom detta område är att utveckla ansvarstagande, självständigt tänkande och 

självkänsla. Det görs genom att eleverna inom verksamhetens ramar ges förutsättningar att 

själva planera sitt arbete, genomföra detsamma och därefter utvärdera det. 

Arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling har tidigare samlats i en 

gemensam plan ”likabehandlingsplan”. Genom förändringar i diskrimineringslagen har 

kravet på att upprätta en likabehandlingsplan ersatts med ett dokumentationskrav. 

Skollagens krav på en plan för att motverka kränkande behandlings finns dock kvar. Sektor 

lärande har således valt att fortsätta med en gemensam plan för arbetet med dessa frågor. 

Det är av stor vikt att barn och elever deltar i arbetet med att syna miljöerna vid kommunens 

förskolor och skolor, exempelvis genom trygghetsvandring, eller som en arbetsmiljörond. 

”Spelregler” ska finnas inom förskolan och ordningsregler ska finnas i varje skolverksamhet. 

Genom att barn och elever är delaktiga i framtagandet av dessa regler så får de stor dignitet 

och utvecklar delaktigheten.  

 

Värdegrundsarbetet 

I skolområdena genomförs olika former av insatser för att levandegöra förskolans och 

skolans värdegrund. Det genomförs i form av temaveckor och temadagar, men naturligtvis 

även i det ordinarie arbetet i förskolan och skolan. Även andra aktiviteter förekommer. Några 

exempel på det är: 

”Jag vårdar mitt språk” är en satsning som gjorts för att uppmärksamma eleverna på hur 

man uttrycker sig till varandra. 

Pedagogerna i förskolan läser böcker om barns rättigheter och i skolan läser eleverna böcker 

om barns rättigheter.  

Projektarbeten genomförs inom området som kan väljas av eleverna själva. 

Tingsholmsgymnasiet arbetar aktivt med olika aktiviteter och deltar i utbyten för att ge 

eleverna insikt och förståelse för globala frågor och demokratiska processer. 

Samspel med andra människor går även att träna. Det sker genom dramaövningar som pågår 

i hela organisationen i olika former och anpassat efter elevers mognad.  

Pedagogerna stöds genom litteraturstudier och kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre 

ska kunna möta förskolans och skolans behov av att utveckla värdegrundsarbetet. Detta sker 

exempelvis genom kompissamtal. I verksamheten förekommer även ett utvecklat 

fadderarbete. 

 
  



 

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling – Likabehandlingsarbetet 

Detta är ett av förskolans och skolans viktigaste insatsområden. Detta har på flera sätt 

synliggjorts i vår verksamhet som ett viktigt arbete. Genom våra likabehandlingsplaner så har 

arbetet utvecklats ytterligare. I det konkreta arbetet deltar externa personer. De flesta skolor 

har kamrat- och vuxenstödjare som finns med både i det förebyggande arbetet och i arbetet 

för att hantera mobbning då det uppträder. 

Likabehandlingsarbetet måste grundas på regelbundna samtal och intervjuer, samt att 

förskole- och skolmiljön synas för att kartlägga de platser som känns osäkra för barnen och 

eleverna. Där måste vuxennärvaron ökas. Det gäller särskilt platser i utemiljön men även i 

förskole- och skollokalerna. Omklädningsrum för idrottsundervisning och 

förvaringsutrymmen är riskmiljöer inomhus. 

Inom förskolan används planforskolan i likabehandlingsarbetet. Planforskolan är ett verktyg 

som Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller som hjälp för förskolor och skolor vid 

framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Det stödmaterial som främst används är; Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling, samt Diskrimineringsombudsmannens skrift Lika 

rättigheter i förskolan. 

FN:s konvention om barns rättigheter hämtas exempelvis via Rädda barnen, men finns även 

på många andra ställen. 

Alla anmälningar om kränkande behandling delges kommunstyrelsen (skolans huvudman). 

 

Miljö och samhällsbyggnad, MSB 

Planenheten: 

I arbetet med kommunens fysiska planering används upprättad och för året uppdaterad 

barnchecklista vid upprättande av planer för att beakta barnens behov. Detta gäller arbetet 

med detaljplaner för att beakta barnens rättigheter i samhällsbyggnadsarbetet. 

Barnchecklistan påverkar främst arbetet med detaljplaner för offentliga verksamheter och 

bostadsområden. 

Exploateringsenheten: 

I arbetet vid ny- och ombyggnation av kommunens gator och vägar säkerställs att det finns 

en säker trafikmiljö för barn. Gång- och cykelvägar utformas på lämpligast sätt för att barn 

ska kunna ta sig mellan två platser på ett säkert sätt. 

Miljöenheten:  

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och 

undanröja hälsorisker i miljön. Vi kontrollerar således hälsoskyddet för inomhusmiljö, 

hygien och objektburen smitta på bland annat skolor och förskolor. 



Under 2017 har Miljöenheten fortsatt arbetet med att försöka säkerställa en god ventilation i 

våra skolor. Vidare har fokus legat på att stötta skolorna i deras arbete med att leva upp till 

kraven på egenkontroll. En god egenkontroll är viktig för att kunna identifiera och hantera 

eventuella risker i barnens miljö. 

Under 2017 har även ett projekt om giftfri förskola genomförts. Det har omfattat såväl 

kemikalier i miljön runt barnen som leksaker och användande av plastföremål vid tillagning 

av mat. 

Miljöenheten bedriver även övrig livsmedelstillsyn över skolornas kök. Syftet med tillsynen 

är att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa och för barnens intresse när det gäller 

livsmedel. 

Byggenheten:  

I lovhanteringen och vid tillsyn på byggenheten kontrollerar vi bland annat barnsäkerhet i 

byggnader och barns utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. 

Byggenheten kontrollerar även tillgänglighetsfrågor i övrigt som är viktiga för barn. 

 

 

Uppgifterna sammanställda 2017-02-23 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 
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Uppföljning av Ulricehamns  

kommuns miljömål   

Den 28 april 2008 antog kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun lokala miljömål. De 
lokala miljömålen utarbetades med hjälp av de 16 nationella miljömålen (se figur 1) och 
delades in i fem områden: klimat, god livsmiljö, inköp/avfall, natur och vatten (se figur 2). 
Då miljömålen från 2008 sträckte sig till år 2015 redovisades den slutliga uppföljningen för 
vart och ett av målen i en slutredovisning i 2015 års bokslut. Redovisningen i denna rapport 
är följaktligen densamma som lämnades i det gröna bokslutet 2015.   

Kommunens lokala miljöarbete fortgår. Kommunen har ansvaret för att åstadkomma en god 

livsmiljö inom kommunen och har enligt riksdagen ett uttalat övergripande ansvar för att 

uppnå de nationella miljömålen. En tillfällig beredning tillsattes av kommunfullmäktige i 

september 2016. Beredningens uppdrag har varit att se över och ta fram en strategi för 

kommunens arbete med lokala miljömål samt därmed skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt hållbart miljöarbete inom kommunen. Sedan september 2017 har en miljöstrateg 

anställts för att öka kommunens förutsättningar att arbeta med planering och uppföljning av 

lokala miljömål. I november 2017 redovisade beredningen sitt arbete i ”Strategi för 

kommunens arbete med lokala miljöfrågor”. Dokumentet redovisar en övergripande 

miljöstrategisk målbild samt pekar ut fyra strategiområden. Inom respektive strategiområde 

anges olika prioriteringsområden. Beredningens strategidokument konsekvensbedöms just 

nu av förvaltningen. Då konsekvensbedömningen är klar kommer kommunfullmäktige att ta 

ställning till om man ska anta strategidokumentet samt, om så sker, hur arbetet med att 

konkretisera strategin och lokala miljömål ska gå vidare.  

 

  

1.  Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft     910.. Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande 
kust och skärgård     2. 
3. Bara naturlig försurning    11. Myllrande våtmarker    
4. Giftfri miljö    12. Levande skogar    
5. Skyddande ozonskikt    13. Ett rikt odlingslandskap  

6. Säker strålmiljö    14. Storslagen fjällmiljö  
  

7. Ingen övergödning    15. God bebyggd miljö    
8. Levande sjöar och vattendrag  16. Ett rikt växt- och djurliv    

  
Figur 1    

 
 

De 16 nationella miljömålen   
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 Figur 2  

Klimat   

Nationella mål  
• Begränsad klimatpåverkan  

• Frisk luft  

Kommunens mål  Uppföljning  

Alla kommunala fastigheters uppvärmning 

ska ske med förnyelsebar energi.  

Från och med 2016-01-01 är all el 
som köps in till kommunen märkt 
med Bra Miljöval. Tack vare 
miljömärkt el samt pellets från 
fjärrvärme eller egna anläggningar 
värms alla kommunala fastigheter 
upp med förnyelsebar energi förutom 
det före detta kommunhuset i  
Hökerum som värms med olja.    

2015 ska energin från uppvärmningen i de 

kommunala fastigheterna ha minskat med  20 

% i förhållande till 2006.  

I förhållande till år 2006 har energin 

från uppvärmningen i de kommunala 

fastigheterna minskat med 23 %.  

2015 ska elförbrukningen ha minskat med  25 

% i förhållande till 2006.  

Kommunens elförbrukning har 

minskat med 19 % i förhållande till år 

2006.  

All el som köps in till kommunal verksamhet  

ska vara Bra Miljöval enligt  

Naturskyddsföreningens kriterier.  

Från och med 2016-01-01 är all el 

som köps in märkt med Bra Miljöval.  

Ett vindkraftverk på minst 2 MW har 

etablerats i kommunen av UEAB.  

UEAB har inte byggt något 

vindkraftverk.  

En fortsatt fjärrvärmeutbyggnad bör ske där 

nya bostadsområden och industriområden 

planeras. Närvärmecentraler ska erbjudas där 

fjärrvärme inte kan dras.  

Utbyggnaden av fjärrvärme har 
fortsatt i kommunen. I kommunens 
nyaste industriområde, Rönnåsens 
industriområde, erbjuds företagen att 
ansluta sig till fjärrvärme.  
Kommunen erbjöds också att gräva 
fjärrvärme till det nya  
bostadsområdet Stadsskogen, men då 

nybyggda villor inte har så stort 

värmebehov var investeringen att 

gräva fjärrvärme dit inte försvarbar 

varför området inte har fjärrvärme. 

Närvärmecentraler har inte varit 

aktuellt.  
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Alla kommunens tjänstebilar ska drivas med 

förnyelsebart bränsle.  

Kommunen har ett flertal bilar som 
drivs med förnyelsebart bränsle, 
framför allt inne i centralorten. 
Utbudet av miljöbilar uppfyller dock 
inte kommunens behov varför 
kommunen även måste använda bilar 
som inte drivs med förnyelsebart 
bränsle.   

På UEAB drivs sedan slutet av 2015 

alla dieselfordon som används i egen 

verksamhet med 100 % förnyelsebar 

HVO-diesel.  

Övrig maskinpark med tunga fordon ska 

drivas med förnyelsebart bränsle.  

I slutet av 2015 började 100 % 

förnybar HVO-diesel användas i alla 

fordon som drivs med diesel. Då alla 

tyngre fordon drivs med diesel 

innebär detta att alla tunga fordon 

drivs med förnyelsebart bränsle.  

Kommunala transporter ska ha effektiviserats 

och minskats med 15 % körda mil i 

förhållande till 2006.  

Det har inte varit möjligt att följa upp 
detta mål för 2015.   

UEAB håller på att se över om 

kommunen ska köpa in ett 

uppföljnings- och kontrollverktyg för 

verksamhetens fordonspark. Detta för 

att kunna ha bättre koll på exempelvis 

antal körda mil samt 

bränsleförbrukning.   

Kollektivtrafik ska prioriteras vid kommunens 

tjänsteresor till Borås och Göteborg.  

Anställda och förtroendevalda ska 

enligt kommunens resepolicy (miljö- 

och trafiksäkerhetspolicy) sträva efter 

att välja buss eller tåg vid längre 

resor.  

  

    

God livsmiljö  

Nationella mål  
• God bebyggd miljö  

• Skyddande ozonskikt  

• Säker strålmiljö  
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Kommunens mål  Uppföljning  

I all planering ska hänsyn tas till invånarnas 

möjlighet till god livsmiljö där hälsa, natur- 

och kulturvärden säkerställs och effektiv 

energi- och transportplanering främjas.  

Kommunfullmäktige antog den 29 
oktober 2015 en ny översiktsplan för 
Ulricehamns kommun.  
Översiktsplanen anger inriktningen 
av den fysiska miljön där 
folkhälsoperspektivet ska beaktas. 
Centralt i översiktsplanen är att 
skapa balans mellan ekonomiska, 
ekologiska och sociala/kulturella 
värden. En checklista för hälsa i 
samhällsplanering ska tas fram och 
användas som ett verktyg i arbetet för 
att skapa hälsofrämjande miljöer. 
Översiktsplanen innehåller också en 
miljökonsekvensbeskrivning samt 
lyfter fram vikten av att säkerställa 
natur- och kulturvärden.  

Kommunen har också tagit fram ett 

måldokument för folkhälsoarbetet för 

perioden 2012-2016. Varje år 

genomförs även en folkhälsovecka i 

kommunen där invånarna kan lära 

sig mer om goda levnadsvanor, goda 

matvanor och hur de kan öka sin 

fysiska aktivitet.  

Fastighetsavdelningen/STUBO ska ha byggt 

ett lågenergihus.  

År 2009 invigdes kommunens första 

lågenergihus, vilket var Stadsskogens 

förskola. Kommunen anpassar 

fortlöpande kraven i takt med den 

tekniska utvecklingen och 

kostnadsutvecklingen. Kommunen 

bygger idag väsentligt under kraven 

för energiåtgång enligt Boverkets 

byggregler.  
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Att gång- och cykelvägnätet byggts samman 

så att det möjliggör en trygg och säker väg till 

och från arbetsplatser och skola (aktiv 

transport).  

Kommunen har arbetat vidare med 
utbyggnaden av gång- och cykelnätet 
och år 2010 togs det fram en plan för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Planen går ut 2016 och kommunen 
håller på att arbeta med en 
uppföljning av hur arbetet gått. Ett 
exempel på en färdigbyggd sträcka är 
gång- och cykelvägen mellan  
Hökerum och Hökerumsmotet.  

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

har också skapat tryggare och säkrare 

gång- och cykelvägar, bland annat 

genom att öka belysningen.  

Radonhus har lokaliserats och åtgärdats.  Kommunen arbetar vidare med att 

lokalisera och åtgärda radonhus. 

Arbetet inkluderar både kommunala 

och privata hus. År 2014 påbörjades 

projektet Radon i flerbostadshus som 

löper till år 2020.   
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Inköp/Avfall  

Nationella mål  
   Giftfri miljö  

Kommunens mål  Uppföljning  

Kommunens inköp av ekologiska livsmedel 

ska ha fördubblats till 17 % från 2007.  

De ekologiska livsmedelsinköpen för 2015 

uppgick till totalt 31,2 %.  

Endast miljömärkta produkter ska väljas vid  

inköp. Där det inte finns ska bästa 

miljöprestanda efterfrågas.  

Vid upphandling av produkter följer 

kommunen Upphandlingsmyndighetens 

baskrav gällande miljöprestanda. Ungefär 

75-85 % av de kemtekniska produkterna 

som köpa in är idag miljömärkta. För 

vissa specialprodukter finns inte 

miljövänliga alternativ.   

Vid större maskininvesteringar ska 

livscykelanalys efterfrågas/medfölja (leasa).  

I ett upphandlingsprojekt görs en 

behovsanalys av totalkostnaden under 

hela avtalsperioden eller för uppdraget. 

Kommunen använder sig då av 

livscykelmetodiken.  

Vid köp av tjänster ska 

miljöpolicy/miljöcertifiering efterfrågas.  

Vid inköp av tjänster efterfrågas alltid 

miljöpolicy/miljöcertifiering förutom då 

det inte är relevant.  

Organiskt avfall som inte hemkomposteras 

samlas in och transporteras till gemensam 

kompostering för jordförbättring och 

biogasutvinning.  

Organiskt avfall som inte 

hemkomposteras sorteras inte ut i 

kommunen utan allt hushållsavfall går till 

förbränning.  

Mängden avfall som går till förbränning ska 

ha minskat med 20 %.  

Mängden hushållsavfall som går till 

förbränning har ökat. År 2007 samlades 

det in 3314 ton hushållsavfall, vilket 

motsvarar 147 kg/person. År 2015 var 

motsvarande siffra 3544 ton eller 150,8 

kg/person.   
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Natur  

Nationella mål  
• Ett rikt växt- och djurliv 

 Myllrande våtmarker  

• Ett rikt odlingslandskap  

• Levande skogar  

• Biologisk mångfald  

Kommunens mål  Uppföljning  

Kommunens skogar ska i första hand 

användas som rekreationsskog. Där 

biologiska mångfald, friluftsliv, hälsa och 

tillgänglighet ska vara ledord.  

Kommunen har som riktlinje att använda 

den kommunala skogen som 

rekreationsskog. Avverkning sker dock 

när det på grund av underhållning eller 

skötsel är nödvändigt. Vid återplantering 

har kommunen i åtanke att inte bara 

plantera en sorts träd.  

Kommunen köper in värdefull skog för 

rekreation och biologisk mångfald.  

Kommunen har inte köpt in någon skog 

för rekreation.  

Inrätta lövskogarna på Lassalyckan till ett 

kommunalt naturreservat där höga 

naturvärden skyddas.  

Lövskogarna på Lassalyckan har inte 

blivit kommunalt naturreservat.  

Naturvårdsplan skapas.  Kommunen arbetar med en  

direktupphandling av en naturvårds- och 

ekosystemtjänstplan för Ulricehamns 

tätort.  

”Skogen i skolan”- projektet ska vara 

utvecklats, utbyggt med utrustning för att 

möta skolans behov av undervisning i naturen.  

Inga skolor i kommunen arbetar med 

projektet Skogen i skolan.  

Två skolor ska ha Grön flagg.  Alla förskolor i kommunen samt  

Bogesundsskolan, Gällstad skola,  

Marbäcks skola, Tvärreds skola och 

Vegby skola har certifierats med Grön 

flagg.  
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Vatten  

Nationella mål  
• Grundvatten av god kvalité  

• Levande sjöar och vattendrag  

• Bara naturlig försurning  

 Ingen övergödning  

Kommunens mål  Uppföljning  

Hänsyn ska tas till våra sjöar och vattendrag 

så att de skyddas från miljöskadliga 

föroreningar. Buller och andra störningar 

från båttrafik ska vara försumbara.  

Hänsyn tas fortlöpande i alla 

miljöprövningar och tillsynsärenden som 

exempelvis enskilda avlopp till sjöar och 

vattendrag. Detta gäller även vid 

detaljplanearbetet där dagvattenfrågor 

behandlas.  

Minst 60 % av fosforföreningarna i avloppet 

ska återföras i produktiv mark. Där ska 

största miljöhänsyn tas så inga skadliga 

ämnen kommer ut i naturen.  

Slammet läggs idag på deponin som en 

del i sluttäckningen av den.  
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