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§ 186/2018

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 
Dnr 2018/330 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018. 

Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +35,1 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är 
följaktligen 4,4 mnkr bättre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -4,6 mnkr. 

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 9,0 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till reavinster från exploateringsverksamheten och förvaltningen av 
pensionsmedel. 

Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,4 mnkr (2017: 18,5 mnkr). 

Beslutsunderlag 
1 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 
2 Rapport förvaltade pensionsmedel 2018-04-30 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten.  

Protokollsanteckning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar som ett tillägg att den ekonomiska ramen för verksamheten 
förskola utökas tillfälligt med 3,2 mnkr under 2018 för att täcka befarat underskott i 
verksamheten. 

Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2018 avseende reavinster från 
exploateringsverksamheten. 

Noteras att det budgeterade resultatet 2018 därmed är oförändrat. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten 
inför budget 2019. 

I övrigt yrkar hon bifall till ordförandens (S) förslag. 

Sebastian Gustavsson (M) yrkar att förvaltningen till KS kvartalsvis redovisar 
konsekvenserna av den nya resursfördelningsmodellen för förskolan och dess påverkan på 
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såväl kommunala som externa verksamheter. Vi är djupt oroade att förskolebarnen kommer i 
kläm. 

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) och till Sebastian 
Gustavssons (M) tilläggsyrkande.  

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15.05 och 15.13. 

Sebastian Gustavsson (M) drar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar istället att 
förvaltningen till KS tertialvis redovisar konsekvenserna av den nya resursfördelnings-
modellen för förskolan. Förvaltningen får i uppdrag att tertialvis bjuda in de externa 
enheterna för uppföljningssamtal med syfte att följa utvecklingen. 

Mikael Levander (NU) och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons 
(M) nya tilläggsyrkande.

Jan-Olof Sundh (V), Niklas Sunding (SD), Hanna Gundeberg (MP), Cristina Bernevång (KD) 
yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) och till Sebastian Gustavssons (M) tilläggsyrkande.  

Beslutsutgång 
Ordföranden (S) konstaterar att det finns ett förslag; ordförandens (S) och två tilläggsförslag; 
Inga-Kersti Skarlands (S) och Sebastian Gustavssons (M). Han ställer i tur och ordning frågor 
om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslagen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten.  

Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt med 3,2 mnkr under 
2018 för att täcka befarat underskott i verksamheten. 

Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2018 avseende reavinster från 
exploateringsverksamheten. 

Noteras att det budgeterade resultatet 2018 därmed är oförändrat. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten 
inför budget 2019. 

Förvaltningen redovisar konsekvenserna till KS tertialvis, av den nya 
resursfördelningsmodellen för förskolan. Förvaltningen får i uppdrag att tertialvis bjuda in 
de externa enheterna för uppföljningssamtal med syfte att följa utvecklingen. 
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Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
april 2018 
Diarienummer 2018/330, löpnummer 2098/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +35,1 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är 
följaktligen 4,4 mnkr bättre än budget. 

 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -4,6 mnkr. 
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 9,0 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till reavinster från exploateringsverksamheten och förvaltningen av 
pensionsmedel. 
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,4 mnkr (2017: 18,5 mnkr). 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänner rapporten.  
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 

1 Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018 
2 Rapport förvaltade pensionsmedel 2018-04-30 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Niklas Anemo  
Ekonomichef  
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för 
kommunen 2018 uppgår till +35,1 mnkr.  

Resultatet 2017 uppgick till 75,6 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2018 innebär 
följaktligen ett ekonomiskt resultat på betydligt 
lägre nivå jämfört med föregående år. 

Investeringarna under årets fyra första månader 
uppgår till 14,4 mnkr (2017: 18,5 mnkr).  

 
 

Ekonomisk prognos 2018 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 
prognostiseras uppgå till +35,1 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 
30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är 
följaktligen 4,4 mnkr bättre än budget. 
 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

 

Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras bli sämre än budgeterat. Avvikelsen 
totalt uppgår till -4,6 mnkr. Nettobudgeten för 
verksamheterna uppgår till 
1.333 mnkr. 

Sektor välfärd räknar totalt sett med ett ekonomiskt 
utfall i nivå med budget. Det finns dock avvikelser 
inom sektorn. Verksamheten beställning och 
kvalitet redovisar ett prognostiserat 
budgetunderskott på 5,9 mnkr. Det är kopplat till 
placeringar inom missbruksvården med anledning 
av att flera beslut om LVM (lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) togs under hösten 2017. 
Vidare har beställningen till äldreomsorgen ökat, 
vilket framför allt gäller hemtjänst. Även ärenden 
om personlig assistans ökar. Verksamheten 
individ- och familjeomsorg redovisar ett 
budgetöverskott på 5,0 mnkr som till största delen 
är kopplat till ersättningar från Migrationsverket.  

Sektor lärande räknar med underskott inom 
verksamheten förskola med -3,2 mnkr. Orsaker är 
en högre personaltäthet än budgeterat, samt högre 
kostnader än budgeterat för barn med behov av 
särskilt stöd. Även verksamheten Tingsholm 
räknar med underskott mot budget; -2,0 mnkr. 
Detta gäller även verksamheten grundskola som 
prognostiserar ett underskott mot budget med -2,0 
mnkr. Underskottet inom dessa verksamheter 
balanseras till en del av att det finns vakanser inom 
sektorn. Sektorn som helhet räknar med ett utfall 
som innebär ett budgetunderskott med 4,6 mnkr. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad räknar med 
underskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av 
högre kostnader än budgeterat för snöröjning. 

Mot bakgrund av prognoserna för verksamheterna 
är bedömningen att avsatta medel för ”budget i 
balans” (budget: 2,0 mnkr) i sin helhet kommer att 
behöva användas för att täcka underskott inom 
verksamheterna. 

Verksamheternas budgetavvikelser, 

mnkr 
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Finansiering 

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
9,0 mnkr bättre än budgeterat. Skatteintäkterna 
förväntas bli i nivå med budget. Utfallet avseende 
budgeterade avskrivningar och kapitalkostnader 
förväntas bli 1,6 mnkr bättre än budgeterat. 

Intäkter för försäljning av exploateringsmark är 4,5 
mnkr högre än budget. Detta avser till en del en 
justering som kan hänföras till tidigare år avseende 
försäljning av mark på Rönnåsens industriområde. 
En ytterligare orsak är en förväntad reavinst 
kopplat till försäljning av mark för flerbostadshus 
på Stadsskogen. 

Förvaltningen av pensionsmedel prognostiseras 
innebära reavinster med 
2,8 mnkr, vilket även faller ut som en positiv 
budgetavvikelse. 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 128 
mnkr (2017: 140,8 mnkr). Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2018 uppgår till 234 mnkr. 
Flera större planerade projekt kommer inte att 
kunna genomföras i sin helhet under 2018. Det 
gäller bland annat ny- och tillbyggnad av förskolor i 
Ulricehamns tätort, där det förväntas en avvikelse i 
årets budget på ca 50 mnkr. Större delen av 
investeringsutgifterna för aktuella projekt förväntas 
under 2019. 

Ombyggnationen av Stadshusets reception har 
fördyrats på grund av myndighetskrav och 
ändringar under projekttidens gång. 

Utgifterna avseende ombyggnation av 
kontorsutrymmen blir högre än beräknat, bland 
annat på grund av att omfattningen förändrats 
jämfört med de uppskattningar som gjordes inför 
genomförandet. 

Över tid är det viktigt att så stor del som möjligt av 
investeringarna finansieras via de medel som 
tillförs från den löpande driften – 
självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 100 %. 
Under 2018 beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till cirka 74 %. 

Prognosen avseende årets resultat respektive 
investeringsnivån 2018 innebär ändå att 
bedömningen är att samtliga investeringar den 
senaste femårsperioden (2014-2018) kommer att 
ha finansierats med egna medel. 
 
 

Investeringar, mnkr 
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Lån 
Kommunen fungerar som internbank för bolagen 
inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgår 
per 2018-02-28 till 475 mnkr, samtidigt som 
utlåningen till koncernens bolag uppgår till ca 
632 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. Per 
2018-04-30 har kommunen en genomsnittlig 
kapitalbindning på 2,0 år. 

 
 

Kapitalbindning 2016 2017 201804 
 

 2,0 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 2018, % 28,6 22,5 27,8 21,1 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen ligger inom ramen för 
normportföljen. 

Per 2018-04-30 var ca 60,5 mnkr av kommunens 
likviditet placerad i räntebärande värdepapper. 
 

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 2018-04-30 uppgick det bokförda värdet på 
placerade medel till 104,1 mnkr. Marknadsvärdet 
på portföljen per 2018-04-30 uppgår till 111,7 
mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgår per 2017-12-31 till 479,5 mnkr 
(2016: 533 mnkr). 

 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Balanskravet 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2018 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2018 års ekonomiska resultat bedöms 
inga ytterligare medel avsättas till kommunens 
resultatutjämningsreserv. Efter tidigare års 
avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att 
återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2018 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 35,1 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -7,3 
 
+ 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 27,8 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 27,8 

 

 
Finansiella mål 

Den ekonomiska prognosen per april innebär att 
endast ett av tre finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning beräknas uppnås. 

Det som krävs för att samtliga finansiella mål ska 
uppnås är att verksamheternas ekonomiska utfall 
blir minst 4,6 mnkr bättre än prognosen per april. 
Även de två mål som inte beräknas uppnås nu är 
följaktligen inte helt utom räckhåll.  

Kommunens nyupplåning 
Den ekonomiska prognosen för 2018 innebär att 
det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna medel 
under året. Därmed är bedömningen att målet 
kommer att uppnås under 2018. 
 

Resultatnivå 
Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till 
ca 2,0 procent (målvärde: 2,4 procent) av 
intäkterna från skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Med utgångspunkt från den 
ekonomiska prognosen i april bedöms målet 
avseende nivån på det ekonomiska resultatet 
därmed inte uppnås under 2018. 

För att målet ska uppnås krävs ett ekonomiskt 
resultat, exklusive jämförelsestörande poster, på ca 
32,9 mnkr, dvs ca 5,1 mnkr högre än prognosen per 
april månad. 
 

Verksamheternas ekonomiska resultat 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
bedöms bli lägre än budgeterat. Verksamheternas 
samlade avvikelse mot budget uppgår totalt till -4,6 
mnkr. Med utgångspunkt från den ekonomiska 
prognosen i april bedöms därför att målet om ett 
ekonomiskt resultat minst i nivå med budget inte 
kommer att uppfyllas. 

För att målet ska uppnås krävs följaktligen att 
verksamheternas slutliga ekonomiska utfall blir 
minst 4,6 mnkr högre än prognostiserat. 
 

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 % 

 
10,2 

  
Förändrade bruttokostnader 
med 1 % 

 
15,6 

 Förändrad utdebitering med  
1 krona 

 
50,9 

  
Förändrat skatteunderlag i riket 
med 1 % 

 
11,8 

  

 

  



God ekonomisk hushållning 

Ulricehamns kommun ska ha 25 000 

invånare 2020. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I mars månad ökade kommunens befolkning med 
20 personer. Folkmängden i kommunen var 
därmed 24 320 personer per den 31 mars. De 
senaste 12 månaderna (t.o.m. 31 mars) har 
befolkningen sammanlagt ökat med 299 personer. 

 

 Indikator/  Utfall år 
2017 Utfall år Målvärde 

 Antal invånare 
i Ulricehamns 
kommun 

24 296 24 320 24 550 

 

Andelen av kommunens befolkning som har 

tillgång till fast bredband med hastigheten 

100Mbit/s ska inte understiga målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I budgetuppdraget 2018 som har med 
fiberutbuggnaden att göra, vill politiken att det 
också tydligare ska mätas andelen presumtiva 
kunder som har fiber framdragen till tomtgräns, 
men som valt att inte ansluta sig. Post- och 
telestyrelsen har ett liknande mått som följs upp för 
samtliga kommuner. Fördelar med att använda 
detta mått är att vi kan jämföra oss med hur andra 
kommuner har arbetat och genomsnittet i riket. 
Metod och definition för uppskattning av fiber i den 
absoluta närheten lyder som följer: 

Ett hushåll eller arbetsställe anses enligt PTS 
uppskattningsmetod, ha tillgång till fiber i absoluta 
närheten om något av följande tre kriterier 
uppfylls: 

1. Hushållet eller arbetsstället ligger i en 
fiberansluten byggnad. 

2. Byggnaden med hushållet eller arbetsstället: 

a. är inte fiberanslutet OCH 

b. ligger på samma gata65 som en fiberansluten 
byggnad med hushåll eller arbetsställen, vars 
gatunummer faller inom samma tiotal som 
byggnaden (t.ex.: 1-9, 10-19, 90-99 osv.). OCH 

c. ligger på samma sida av gatan som en 
fiberansluten byggnad med hushåll eller 
arbetsställen - detta avgörs genom informationen 
om byggnaden i fråga och den fiberanslutna 
byggnaden båda har ett jämnt gatunummer (2, 4, 6 
osv) eller ojämnt gatunummer (1, 3, 7 osv). OCH 

d. ligger högst 1000 meter från en redan 
fiberansluten byggnad.66 

3. Byggnaden med hushållet eller arbetsstället: 

a. är inte fiberanslutet OCH 

b. adressen som byggnaden ligger på saknar 
gatunummer OCH 

c. byggnaden ligger högst 500 meter från en redan 
fiberansluten byggnad 

Uppskattningsmetoden för ”tillgång till fiber i 
absoluta närheten” är i princip den samma för 
tätortsområden och glest bebyggda områden. Det 
typiska sättet som adresserna sätts i dessa 
områden, skiljer sig dock ofta vilket kan påverka 
resultaten något. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi har än så länge anslutit 97 st. hushåll/företag till 
fibernätet och räknar med att det ska bli minst 
1000 st. under året. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Andel av kommunens 
befolkning som har tillgång 
till fast bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s. 

57,29%  65% 

 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 

anställda ska minska. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå i 
jämförelse med andra kommuner. Vissa 
verksamheter har en högre nivå men även där 
ligger Ulricehamn i nivå med andra liknande 
verksamheter. Arbete pågår genom aktivt 
rehabiliteringsarbete, utbildning för chefer 
planeras till hösten mm. Arbetet med Heltid som 
norm kommer ha påverka på sjukfrånvaron men på 
sikt. Arbetet med att gå mot mer hälsosamma 
scheman har inletts. Personalspecialisterna har 
utbildats och kommer få ytterligare utbildning för 
att kunna stödja i att schemaläggningen blir 
hälsosam och på det sättet arbeta förebyggande. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 
2017 Utfall år Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%) 

6,2% 7% 6,2% 

 

  



Antalet medarbetare med 

långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 

minska i förhållande till föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Aktivt arbete pågår med enskilda ärenden, 
samarbete med Försäkringskassa, 
Företagshälsovård och utbildning. Även här 
kommer arbetet med Heltid som norm att påverka 
positivt på sikt. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

102,5 st 101,7 st högst 75 st 

 

Andelen ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd ska inte understiga 

målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Förra året hade enheten ett utfall på 93% vilket är 
glädjande. Försörjningsstöd har två viktiga uppdrag 
och det är försörjningsstöd och egen försörjning. 
När det gäller egen försörjning så jobbar enheten 
tillsammans med Arbetscenter och 
arbetsförmedling mot individernas egen 
försörjning. Det kan också handla om att samverka 
med vården för att komma tillrätta med bekymmer 
som står i vägen för egen försörjning. 

Statistik gällande detta mål släpar då vi tittar bakåt 
i tiden för att mäta utfallet och gäller från årsskiftet 
2017 till årsskiftet 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten arbetar aktivt för att hitta effektiviseringar 
och kunna ge en bättre service till individer. Ett 
arbete har påbörjats med systemförvaltare, 
metodutvecklare och enheten för strategi och 
utveckling. Arbetsgruppen håller på att titta på hur 
man kan använda sig av E-tjänster vid 
återansökningar och nyansökningar. Tranemo 
kommun är intresserad av att ingå i denna 
arbetsgrupp, vilket i sig kan ge samordningsvinster. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

93%  93% 

 

Andelen deltagare vid kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut 

börjat arbeta ska inte understiga målvärdet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 137 
deltagare 180430 vilket är en ökning med 30 
deltagare jmf med föregående år. Under perioden 
har 39 personer avslutats varav 10 personer gick 
vidare till arbete. Dessa tio personer motsvarar 25% 
och vi når inte målet för arbete. 

Av de tio avslutade deltagarna är 6 kvinnor och 4 är 
män. 

Andelen deltagare vid kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut 

börjat studera ska inte understiga 

målvärdet 

 Uppfyllt 

Analys 

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 137 
deltagare 180430 vilket är en ökning med 30 
deltagare jmf med föregående år. Under perioden 
har 39 personer avslutats varav 7 personer gick 
vidare till arbete. Dessa sju personer motsvarar 
18% och vi når målet för studier. 

Av de sju avslutade deltagarna är 3 kvinnor och 4 är 
män. 

Då det tidigare varit svårt att nå måluppfyllelse får 
målet fortsätta att följas under 2018. 
Förhoppningsvis ser vi resultat av de insatser som 
gjorts, i form av utvecklingsarbete med sektor 
Lärande och studievägledare. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta samverkan med studievägledare. 

Målet efter avslut med DUNA (Delagation 
unga/nyanlända) är både studier och arbete. 
Tidigare har aktiviteter varit inriktade mot arbete. 
Samtal inom sektor Välfärd pågår avseende 
framtida rekryteringsbehov och hur dessa skulle 
kunna matchas av personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden, t.ex. genom praktik och studier 
som leder till anställning. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Resultat vid 
avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksa
mhet, deltagare som 
börjat studera, andel 
(%) 

4,88% 18% 6% 

 



Andelen deltagare vid kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som vid avslut 

börjat arbeta ska inte understiga målvärdet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Antal inskrivna på arbetscenter uppgår till 137 
deltagare 180430 vilket är en ökning med 30 
deltagare jmf med föregående år. Under perioden 
har 39 personer avslutats varav 10 personer gick 
vidare till arbete. Dessa tio personer motsvarar 25% 
och vi når inte målet för arbete. 

Av de tio avslutade deltagarna är 6 kvinnor och 4 är 
män. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi utvecklar DUNA (delegation för 
unga/nyanlända) i samverkan med sektor lärande 
SFI/Nuab och Arbetsförmedlingen. Ett spår inom 
industri är i gång och fungerar hittills väl. I 
september startar en grupp som kommer att göra 
praktik inom lokalvård hos arbetsgivaren 
Ulricehamns kommun. Den tredje insatsen som är 
planerad är praktik inom äldreomsorgen i 
kombination med SFI studier. Målet vid avslut kan 
vara arbete eller studier. 

Utveckling av projektet en skola för alla och det 
kommunala aktivitetsansvaret är påbörjat. 

   

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

34,76% 25% 30% 

 

Verkställighetstid i antal dagar från beslut 

till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 

ska minska 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet för 2017 var 90 dagar och uppfylldes i och 
med fler gruppbostadsplatser tillkom. Målet för 
2018 är 80 dagar och därmed är det en högre 
målsättning. Målsättningen är att lösa dessa under 
året, genom att verkställa beslut så snart som 
möjligt. 

  

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. 
Servicebostadsplats är enklare att lösa och 
samarbete med Stubo pågår. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

89dagar  80dagar 

 

Antal personer som en hemtjänsttagare 

möter ska inte överstiga målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målvärdet är 12, vilket uppnåddes år 2017. Årets 
mätning kommer att ske hösten 2018. Det berodde 
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 arbetar aktivt med 
TES. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Strategiskt arbete för hemtjänstgruppernas TES-
planerare och enhetschefer. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar 
(medelvärde) 

12  12 

 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 

med sitt särskilda boende ska inte 

understiga målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamheten har ett målvärde på 92 %. Årets 
resultat kommer hösten 2018. 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 mån. Under året 2018 har 
enheternas dagverksamhet fått medel för 
hälsofrämjande aktiviteter för brukarna. 
Verksamheten arbetar med brukarråd, 
anhörigträffar och ökad bemanning genom 
stimulansmedel.  



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 och beräknas införas under 2018. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

87%      90% 

 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 

med sin hemtjänst ska inte understiga 

målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målvärdet är 95 % och vårt resultat för år 2018 
mäts under hösten. 

Ulricehamns kommuns hemtjänst har bakåt sett 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. 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 IBIC (individens behov i 
centrum). Arbeta 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 2017 Utfall år Målvärde 

 Andel brukare 
som är 
ganska/mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst, andel (%) 

94%      95% 

Andelen barn som får plats på förskola på 

önskat placeringsdatum ska bibehållas 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan är i behov av utbyggnad för att 
säkerställa att alla barn får plats inom 
fyramånadersgränsen och på önskad förskola. 
Samtliga barn har under våren placerats på förskola 
inom önskad tid men en del barn har placerats på 
annan än önskad förskola. Detta medför en stor 
rotation i augusti då flera barn omplaceras till 
önskad enhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där 
efterfrågan är stor eller ökar. Pågående 
byggprocesser pågår i Hökerum, Hössna och 
centralorten. Under 2018 tillkommer inga nya 
platser inom förskolan men flera byggprocesser 
pågår och hösten 2019 förväntas cirka 130 platser 
att tillkomma. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 
2017 Utfall år Målvärde 

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

100%  100% 

 

Andelen elever i årskurs 6, i kommunen, 

med godkända betyg ska öka. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys av årets resultat kommer att ske i T2. 

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. 

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. 

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på 
tre målområden: inkludering, digitalisering och 
övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en 
elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser. 
Samarbete sker med Västra Götalands region, 
Sveriges kommuner och landsting, 



Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan 
och övriga sektorer inom förvaltningen. 

   

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Andelen elever i 
årskurs 6, i 
kommunen, som har 
godkända betyg, andel 
(%) 

84,2%  100% 

 

Andel behöriga elever till något program på 

gymnasiet ska öka 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys av årets resultat sker vid T2. 

  

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

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

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

Utveckla formativ bedömning och de pedagogiska 
och kollegiala lärandet i form av regelbundna BFL-
träffar, arbetslagsmöten och ämneskonferenser. 

Läxläsning erbjuds vid både Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan. 

Lovskola erbjuds alla elever under hela läsåret. 

Samtliga förstelärare har ett förtydligat och 
utvidgat uppdrag i arbetet mot en högre 
måluppfyllelse. 

Läslyftet genomförs under läsåret 2017/2018. 

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på 
tre målområden: inkludering, digitalisering och 
övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en 
elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser. 
Samarbete sker med Västra Götalands region, 
Sveriges kommuner och landsting, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan 
och övriga sektorer inom förvaltningen 

 

Indikator/mätetal Utfall år 
2017 Utfall år Målvärde 

 Andel 
behöriga elever i 
årskurs 9 till något 
program på 
gymnasiet, andel 
(%) 

76,9%  100% 

 

Andel gymnasieelever från 

Tingsholmsgymnasiets 

högskoleförberedande program, med 

grundläggande behörighet till universitetet 

och högskola inom 3 år ska öka. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analysen redovisas i T2 

Åtgärder/insatser för utveckling: 

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på 
tre målområden: inkludering, digitalisering och 
övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en 
elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser. 
Samarbete sker med Västra Götalands region, 
Sveriges kommuner och landsting, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan 
och övriga sektorer inom förvaltningen 

Ett ökat skolkurativt stöd med fokus på 
ungdomsgymnasiet. 

 Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever från 
Tingsholmsgymnasiets 
högskoleförberedande 
program, med 
grundläggande behörighet 
till universitet och 
högskola inom 3 år, andel 
(%) 

78,65%  100% 

  



Andel gymnasieelever från 

Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med 

examen inom 3 år ska öka 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analysen redovisas i T2. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på 
tre målområden: inkludering, digitalisering och 
övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en 
elevhälsobaserad skolmodell för tidiga insatser. 
Samarbete sker med Västra Götalands region, 
Sveriges kommuner och landsting, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten,närhälsan 
och övriga sektorer inom förvaltningen 

Arbeta med psykosociala miljön på skolan. 

Närvarande mentorskap och en stark och stabil 
elevhälsoorganisation. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Gymnasieelever 
från 
Tingsholmsgymnasiets 
yrkesprogram med 
examen inom 3 år, andel 
(%), 

61,76%  100% 

 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 

myndighetsutövning i kommunen ska bli 

bättre 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Företagarnas omdöme kopplat till 
myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, 
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs 
upp i insiktsmätningen. Det preliminära resultatet 
för 2017 visar på ett något lägre resultat jämfört 
med tidigare år, utfallet 2016 var 63,39 %. 
Kommunen har generellt hög kundnöjdhet inom 
alla områden som vi får ett resultat på förutom på 
bygg. Särskilt kan vi konstatera att 
livsmedelstillsynen ligger bland de högsta i landet, 
men att antalet svarande varit få. Samtidigt 
behöver inte en hög kundnöjdhet innebära en 
korrekt handläggning utifrån lagstiftningen. Man 
kan konstatera att ett flertal kommuner som ligger i 
topp är mindre kommuner med få svarande. 
Resultatet för 2018 förväntas komma i maj 2019. 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en 
hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i 
verksamhetsplanen prioriterats under 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 
genom att förbättra tillgängligheten, 
kommunikationen och bemötandet. Vi kan vidare 
konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och 
kontinuitet i personalgruppen förbättrar våra 
kunders 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 2017 Utfall år Målvärde 

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

61,1%  69% 

 

I Ulricehamns kommun ska det under året 
finnas tillgängliga tomter färdiga för 
försäljning. I centralorten ska antalet inte 
understiga målvärdet. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Idag når inte kommunen upp till målsättningen 
kring tillgängliga villatomter för försäljning i 
centralorten. Inom centralorten finns några få 
tomter till försäljning i dagsläget. Utanför 
centralorten finns fortfarande stort utbud. 
Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt 
följande: 

I centralorten finns två tomter till försäljning efter 
återgång. 

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

 

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/parhus att beredas för 
försäljning. 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 2017 Utfall år Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga 
för försäljning i 
centralorten 

0st 2st 20st 

 

Industrimark färdig för försäljning i 

centralorten ska under året inte understiga 

målvärdet 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Nuvarande industrimark tillgänglig för försäljning i 
centralorten omfattar cirka 240 000 kvadratmeter. 
Den senaste industrimarken som sålts är på Vist 
industriområde, där marken snart är helt slutsåld. 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 där detaljplanearbetet 
påbörjats. Ytterligare förhandling pågår för att 
utöka markområdet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

 

Indikator/mäte
tal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Antal 
kvadratmeter 
industrimark 
färdig för 
försäljning 

250 000kvm 238 020kvm 200 000kvm 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet ska inte understiga målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamheten har arbetat på bra för att nå målet 
för de ekologiska inköpen. Livsmedelsavtalen 
innehåller ett stort utbud av ekologiska produkter 
som underlättar vid inköp. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vid varje kvartal får köken information om hur de 
ligger till med de ekologiska inköpen i förhållandet 
till det satta målet. Denna informationen är till för 
att alla kök ska ha koll på att de uppfyller målet. 

 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

42% 42,6%     40% 

 Andel ekologiska 
livsmedel 

  40 % 

 

Antal utlån på biblioteket per 

kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet går inte att följa upp förrän efter årsskiftet då 
både rikets och Ulricehamns siffror är 
sammanställda. Tendensen under början på 2018 
är att utlåningen ökar något. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Totalt antal lån i 
kommunen dividerat med 
antal invånare den 31/12. 

7,2lån  6,4lån 

  



Simhallens öppethållande utöver 8-17 på 
vardagar timmar/vecka ska inte understiga 
målvärdet 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande målvärde på 25 timmars öppethållande 
utöver 08.00-17.00 på vardagar, timmar/vecka 
överstigs med ca 4 timmar genom morgonbadet tre 
gånger/vecka samt ett förlängt öppethållande på 
vardagkvällarna. Det senare genomfördes 2017 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utökat öppethållande för morgonbad tisdagar, 
torsdagar och fredagar från kl 06:30-07.00 från 1/1 
2018. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 
2017 Utfall år Målvärde 

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

28  25 

  

Huvudbibliotekets öppethållande utöver  

08-17 på vardagar, timmar/vecka ska inte 

understiga målvärdet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ingen utökning/minskning av huvudbibliotekets 
öppettider planeras. 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

13  13 

  



 

Driftredovisning 

 

Ansvarsområde (mnkr) 
Budget  

2018 

Utfall  

jan-april 

Prognos  

2018 

Avvikelse 
mot budget 

     

REVISION 1,5 0,3 1,5 0,0 
     

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 331,3 422,8 1 335,9 -4,6 
     

Kommunledningsstab 91,4 28,0 89,4 2,0 
     

KS oförutsett 1,2 0,0 1,2 0 

Lönepott 18,9 0,0 18,9 0 
     
Sektor miljö och samhällsbyggnad 54,4 17,5 56,4 -2,0 
     

     
Sektor lärande 580,8 196,6 585,4 -4,6 

- varav:     

Sektorstöd lärande 65,2 19,1 62,6 2,6 
Förskola 128,1 44,3 131,3 -3,2 
Grundskola 246,9 85,9 248,9 -2,0 
Tingsholm 140,6 47,2 142,6 -2,0 
     
Sektor välfärd 505,1 155,0 505,1 0,0 

- varav:     

Sektorsstöd välfärd 12,6 3,5 12,2 0,4 
Individ- och familjeomsorg 57,4 12,8 52,4 5,0 
Funktionsnedsättning 22,9 5,6 23,9 -1,0 
Äldreomsorg 71,6 20,0 70,1 1,5 
Beställning och kvalitet 340,6 113,1 346,5 -5,9 
     
     
Sektor service 79,6 25,8 79,6 0,0 
     
TOTALT 1 332,8 423,1 1 337,4 -4,6 
     

FINANSFÖRVALTNING 1363,5 450,8 1 372,5 9,0 
     

TOTALT 30,7 27,7 35,1 4,4 
     

 

  



Investeringsredovisning 

 

Plan/projekt 2018 samt ombudgeteringar 

 
Budget  

2018 
Utfall 

jan-april  
Prognos 

Avvikelse 
mot budget 

Ny förskola i centralorten 32,8 0,1 8,0 24,8 

Tre rosors förskola, ombyggnad. 29,5 0,5 4,0 25,5 

IT-investeringar 21,0 3,9 21,0 0,0 

Hössna förskola 18,5 1,1 14,0 4,5 

Musikskola ombyggnad 16,9 0,0 0,2 16,8 

Planerat underhåll/Komponentutbyten 14,8 1,1 12,0 2,8 

Ombyggnad/underhåll Ryttershov inkl. sophus 14,3 0,2 5,7 8,6 

Mark och exploatering 14,2 0,0 12,5 1,7 

Stadsbibliotek 8,0 0,0 2,5 5,5 

Energieffektiviseringar Tillgänglighetsanpassningar 7,3 1,7 3,0 4,3 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum 6,3 0,1 1,8 4,5 

Homologisering VC 2019 6,0 0,0 5,5 0,5 

Gator och Vägar 5,6 0,0 5,0 0,6 

Ombyggnad centralarkiv 4,9 0,2 4,9 0,0 

Div. verksamhetsinventarier 4,0 0,0 2,0 2,0 

Genomförande av Detaljplaner 3,0 0,0 3,0 0,0 

Reservkraft URC 3,0 0,0 0,0 3,0 

Ej kända projekt 3,0 0,0 0,0 3,0 

Projektering Sim & sporthall 2,0 0,0 0,0 2,0 

Upprustning Hössna skolgård 2,0 0,1 4,2 -2,2 

Hökerums skola, skolgård 1,8 -0,6 4,2 -2,4 

Offentliga lekplatser 1,3 0,1 1,3 0,0 

Nytt intranät 1,1 0,0 0,0 1,1 

Gemensamt elevregistersystem 1,0 0,0 0,2 0,8 

Innelarm äldreomsorgen 1,0 0,0 1,0 0,0 

VO-boende/förskola Gällstad 1,0 0,0 0,6 0,4 

Installationer kök 1,0 0,1 0,5 0,5 

Inventarier lärande 0,9 0,4 1,0 -0,1 

Bro över Ätran, Boråsvägen 0,9 0,8 0,9 0,0 

Ärendehanteringssystem för MSB 0,8 0,0 0,6 0,2 

Belysning GC väg Vegby 0,6 0,0 0,6 0,0 

Utbyggnad vägbelysning 2017 0,4 0,2 0,4 0,0 

Ombyggnad reception Stadshuset 0,0 1,0 1,1 -1,1 

Ombyggnation Rum för alla 0,0 0,5 0,5 -0,5 

Hökerums skola, om-/tillbyggnad 0,0 1,2 1,3 -1,3 

Diverse projekt under 1,0 mnkr 5,3 1,7 4,8 0,5 

 234,2 14,4 128,2 106,0 

Totala investeringsbudgeten för 2018 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till totalt 
234,2 mnkr. Kommunfullmäktige har under året 
beslutat att utöka budgeten för förskolan i Hössna. 
Förbrukat per april är 14,4 mnkr. Prognosen på 
helår visar en förbrukning om totalt 128,2 mnkr. 

Exploateringsenheten arbetar aktivt med att leta 
och förhandla om ny mark varför större delen av 
budgeterade medel på markförvärv och 
exploatering förväntas användas under året. 

Flertalet av de projekt som ligger under gator och 
vägar förväntas färdigställas under året. 
Utbyggnaden av pendelparkeringen vid Rönnåsens 
industriområde kommer inte ske. Linjetrafiken 
kommer inte att trafikera Jönköpingsvägen i 
samma utbredning framledes, varför något behov 
av en pendelparkering inte längre finns. 

En ny hastighetsplan är under arbete och förväntas 
bli politiskt beslutad under sen host 2018.  

  



Omskyltningen kommer först bli aktuell under 
2019. 

Några investeringsmedel är ännu inte sökta 
avseende genomförande av detaljplaner men 
kommer att ske innan hösten. Medlen avses 
användas till genomförandet av 
"Handelsträdgården". 

Bron över Ätran är färdig och det kvarstår någon 
faktura. Den sträcka som kvarstår vid utbyggnad av 
vägbelysning är i Hökerum där vi ännu inte har 
något avtal med Trafikverket. Projekten förväntas 
bli klara under 2018. 

Projektering av Hössna förskola är påbörjad. 
Tillbyggnad av den befintliga förskolan ska ske. 
Projektering och upphandling är klar och byggstart 
är satt till maj 2018. 

Ombyggnad av Tre rosors förskola är i uppstartsfas 
och projekteringen av tillbyggnaden pågår. Fyra 
nya avdelningar skall byggas inklusive nytt kök. 
Även lekytan och parkeringen kommer att utökas 
och omfattande markarbeten måste göras. 
Upphandlingen förväntas bli klar under sommaren 
2018. 

Ny förskola i centralorten kommer att projekteras 
under 2018. Färdigställande är beräknat till augusti 
2019. Utredning pågår om den skall placeras på 
Wallenqvistgatan eller vid Ulricehamns 
Resurscenter. 

Om-/tillbyggnaden av Hökerums skola 
byggstartades under 2017 och beräknas 
färdigställas i december 2018. Tillkommande 
arbeten har skett på bibliotek. Även ökade utgifter 
för möbler och låscylindrar har belastat projektet. 

Tillbyggnad av förskolan Hökerum är påbörjad. 
Projektering pågår avseende tillbyggnad med en 
avdelning och anpassning av kök med utbyggd disk. 
Diskdelen beräknas utföras under hösten 2018 och 
tillbyggnad av avdelning kommer att ske sommaren 
2019. 

Detaljplanearbete avseende projekt Vård och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad pågår. 
Förprojektering startar hösten 2018.  

Projektering av sim & sporthall är under uppstart. 
Upphandlingsunderlag för förprojektering håller på 
att tas fram vilket bland annat kommer att utgöra 
underlag till en noggrann kostnadsberäkning. 

Ombyggnationen av centralarkivet är påbörjat. 
Projektering klar för lokaler i nedre plan på 
Ulricehamns resurscenter. Medel enligt 
investeringsplan 2018 har sökts. 

Projektet Stadsbibliotek är påbörjat. Förvärv av ICA 
fastigheter är genomförd under 2017. Underlag för 
upphandling av arkitekttävling skall godkännas 
politiskt innan nästa steg kan tas. Förarbeten för 
arkitekttävling pågår för fullt. 

Ombyggnationen av Stadshusets reception 
färdigställs under juni 2018. Projektet har åsamkats 
av flertalet fördyringar. Bland annat har högre krav 
ställts i samband med bygglovet, dessa krav håller 
på att åtgärdas. Det har även skett flertalet 
ändringar under projekttidens gång. Bland annat 
har två arkitektförslag utförts, vägg har blivit 
flyttad, ventilationsarbete har tillkommit till en 
extra kostnad om 1 200 tkr, ändringar i mark 
450 tkr, krav från myndigheter 450 tkr.  

Ombyggnationen avseende projektet rum för alla 
färdigställs under våren 2018. Projektet har blivit 
dyrare än beräknat. Bland annat har 
kontorsanpassningar skett i mycket större 
omfattning än vad som var beräknat i den grova 
uppskattning som gjordes i ansökan, detta var 
mycket svårbedömt. Budgeten för Jägaregatan 1 
visade sig också vara felbedömd och inte helt 
komplett.  

Komponentutbyten genomförs i enligt med 
beslutad underhållsplan 2018 för planerat 
underhåll. Ombyggnation/underhåll på Ryttershov 
har inletts under 2017 års senare del. Projektering 
pågår inför ombyggnad av boendedelarna hus A-B, 
C-D och E-F. Ventilation, tak, fönster, sophantering 
och isolering ingår i de planerade åtgärder. 

Energieffektiviseringar genomförs löpande, i år 
framförallt genom utbyte av äldre belysning mot 
LED. I Gällstad skola pågår ombyggnad av 
ventilation i idrottshall, projektet väntas 
färdigställas våren 2018. Tingsholmsgymnasiet är 
under utredning. På Ungbo är värmepump och 
ventilationsaggregat installerade, 
brandskyddsåtgärder återstår. På Ulricehamns 
resurscenter, har arbete genom värmeåtervinning 
från kylmaskiner påbörjats och förväntas vara 
genomfört under 2018. 



 



Kommunledningsstab 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 1,5 5,8 5,7 
Kostnader  29,5 117,2 82,6 
Nettokostnader 28,0 111,4 76,9 

Budget 32,4 111,4 89,8 

Resultat 4,4 0,0 12,9 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   109,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  2,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 56,6 43,6 13,0 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,0 % 4,2 % -0,2 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 3,3 2,7 0,6 

    

 

Väsentliga händelser 

Tre faktorer med större påverkan har varit 
förberedelserna för införandet av ny 
dataskyddslagstiftning (GDPR), planering för 
införandet av Heltid som norm samt 
chefsrekryteringar för två av stabens fyra 
chefsfunktioner. 

Årets första månader för ekonomifunktionen 
präglas i hög grad av arbete med bokslut och 
årsredovisning för 2017.Upphandlingsenheten har 
ett stort antal pågående uppdrag och enheten 
påverkas av en vakant tjänst som upphandlare.  

Ny Kanslichef har rekryterats och tillträdde sin 
tjänst 2018-04-30. Vid detta datum tillträdde 
tidigare kanslichef i ny roll som 
krisberedskapssamordnare för att arbeta med 
kommunens ansvar enligt Lag (2006:544).  

Ett E-tjänstprojekt är uppstartat, jämförelsetjänster 
kommer snart lanseras på kommunens webb, nya 
riktlinjer för bisysslor och jäv, riktlinjer 
för tjänsteresor, riktlinjer för styr- och 
ledningssystem samt riktlinjer för politisk 
organisation 2019-2020 är framtagna och politiskt 
antagna. 

Strategi- och utvecklingsenheten har börjat finna 
sina former. Vid årsskiftet tillfördes kommunens 
boendestrateg till enheten för att fånga dessa frågor 
på strategisk nivå. Året inleddes med att en digital 
anslagstavla publicerades på externa webbplatsen 
som ett resultat av ny kommunallag.  

I en förstudie för nytt intranät, har 
kommunikationsfunktionen varit representerad i 
en referensgrupp. Nya skolskjutsregler, 
kommunikationssatsning i kostverksamheten, 
förberedelse för nytt stadsbibliotek och 
jämförelsetjänster/nyckeltalspublicering för extern 
webbplats, är andra exempel på områden som getts 
särskilt stöd av kommunikationsfunktionen. 

Personalchefen slutade under första kvartalet och 
ny chef har rekryterats med start i maj månad. 
Funktionen har under tiden haft en tillförordnad 
chef tillsammans med samordnare för personal- 
och lönesidan fokuserat på den löpande 
verksamheten för att säkerställa en god 
överlämning när den nye personalchefen tillträder. 

Arbetet med ”Rätten till heltid” och ”Heltid som 
norm” löper på i god samverkan med de fackliga 
organisationerna. Under årets första månader har 
arbetet varit inriktat på analys, planering och 
förberedelser inför det fortsatta arbetet.  

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
totalt 4,4 mnkr första tertialet, dock väntar en 
kostnad om 2,0 mnkr för stamfiber.  

Främsta orsaken till överskottet inom 
kommunchefens verksamhet härrör från medel för 
KS oförutsett och ram i balans.  

Prognos 

Prognosen per helår för kommunchefens 
verksamhet väntas hamna på ett överskott jämfört 
med budget om 2,0 mnkr. Överskottet kommer 
från ram i balans och ska täcka underskottet för 
snöröjningen.  Övriga funktioner förväntas uppnå 
ett resultat i balans under årets gång. 

  



Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Samhällsutveckling 14,0 45 46,6 
Samverkansnämnd  0,1 0,2 0,2 
Miljö- och bygg 3,4 9,2 7,3 

Totalt sektor MSB 17,5 54,4 54,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 6,0 19,8 21,3 
Kostnader  23,5 74,2 75,4 
Nettokostnader 17,5 54,4 54,1 

Budget 18,0 54,4 57,0 

Resultat 0,5 0,0 2,9 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   56,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 55,3 46,7 8,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,6 % 7,7 % -2,1 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 3,0 3,7  -0,7  

    

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har under tertial 1 2018 
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 prioriterar särskilt 
våra handläggningstider, vår tillgänglighet och att 
förbättra vår kommunicering för att öka servicen 
mot våra kunder. 

Sektorn har i stort följt verksamhetsplanerna. De 
avvikelser som finns beror i huvudsak på 
resursbehov och vakanser. Sektorn har fortsatt 
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 hittills gett ett positivt utfall. Sektorn kan 
konstatera en mycket positiv utveckling på 
sjuktalen men att sektorn behöver fortsätta arbeta 
med att få ner personalomsättningen så kommunen 
får behålla den kompetenta personal som finns i 
sektorn. 

På byggenheten har tillgängliga resurser ökat och 
kompetensen stärks med mer erfarenhet hos våra 
medarbetare, men vi ser fortfarande utmaningar 
kopplat till den förväntan som finns hos våra 
kunder och uppdragsgivare. Handläggningstider 
och tillsynen har förbättrats jämfört med 
föregående år. Utvecklingsarbetet fortlöper bra 
med verksamhetsplanens åtgärder för att öka 
måluppfyllelsen. 

Under 2018 har miljöenheten valt att ha 
fokusområdet avfall inom sitt verksamhetsområde. 
Det innebär att särskilt fokus ska läggas på hur 
verksamheterna hanterar sitt avfall och då främst 
farligt avfall. Miljöenheten ligger i stort i fas med 
beslutade tillsyns- och kontrollplaner. Planerna är 
beslutade utifrån tillgängliga resurser och inte 
behovet eller lagkraven. Utvecklingsarbetet 
fortlöper bra med verksamhetsplanens åtgärder för 
att öka måluppfyllelsen. 

Miljöenheten och byggenheten har påbörjat en 
utbildning "Förenkla helt enkelt" i Tranemo 
kommun som genomförs i samarbete med SKL. 
Utbildningen ska utmynna i en handlingsplan som 
kommer beaktas i enheternas systematiska 
kvalitetsarbete för att få till en effektiv och bra 
service mot företagen i myndighetsutövningen för 
båda kommunerna. 

I början av februari bytte sektorn 
ärendehanteringssystem ifrån Miljö- och byggreda 
till Vision som har föregåtts av mycket 
förberedande arbete, med tex nya diariestrukturer 
och kartläggning av ärendeprocesser. Dessa 
åtgärder kommer att innebära en enhetligare, 
effektivare och rättssäkrare ärendehantering med 
en ökad service för våra kunder. Det blir även 
lättare att ta fram statistik för alla rapporteringar 
sektorn ska göra. 

Ulricehamn är fortsatt i en positiv utvecklings- och 
expansionsfas, där tillväxten på bland annat 
bostadsbebyggelse och nyetablering av företag är i 
fokus. Planprogrammen för Bronäs och Brunnsbo, 
har nu varit ute för samråd och är på väg upp för 
beslut. Detaljplaner för Holmared 1:25, Läraren 11 
samt Adjunkten 7 är antagna. Läraren är dock 
överklagad. 



Intresset för tomter har varit stort i kommunen, 
såväl privatpersoner som byggbolag har visat 
intresserade av att bygga i Ulricehamn, vilket är 
glädjande. För att tillgodose marknaden arbetar 
förvaltningen prioriterat med att planlägga mark 
för ytterligare tomtetableringar. Med stöd av 
gällande översiktsplan och markförvärvspolicy 
arbetar sektorn även intensivt för att utöka 
kommunens markreserv gällande mark för ny 
bostadsbebyggelse, men också mark för industri 
och sällanköpshandel. 

Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla 
befintliga gällande detaljplaner fortskrider enligt 
plan och är nu under granskning för kvalitet och 
tillgänglighet. Projektet kommer möjliggöra en 
effektivare digital hantering av plandata och på sikt 
en enklare och mer lättillgänglig information till 
invånarna. 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
överskott i förhållande till budget. Överskottet 
beror på att personalkostnader varit lägre än 
budgeterat eftersom det varit svårt att rekrytera in 
medarbetare till utannonserade tjänster på främst 
planenheten och exploateringsenheten. Överskottet 
beror även på att planerade konsulttjänster inte har 
gett utfall ännu utan förväntas faktureras senare 
under året. 

Negativa avvikelser som finns gentemot budget kan 
härledas till intäktssidan, vilket beror på naturliga 
säsongsvariationen då efterfrågan på och 
fakturering av sektorns tjänster främst sker senare 
under året. Sektorn utökade sin budget för intäkter 
med ca 2 miljoner inför 2018. De senaste två åren 
har intäktsbudget utökats med totalt ca 4,2 
miljoner, sektorn kommer därför att följa 
utvecklingen för att analysera om efterfrågan och 
behovet är så stort som budgeterats. 

Sektorn har kostnader för återställande av deponin 
på Övreskogs återvinningscentral, kostnaden ska 
dock ses tillsammans med minskad avsättning för 
deponin. Sektorn kan även se ökade utgifter från 
UEAB avseende väghållningen såsom snöröjning 
med mera. 

Prognos 

Sektorn prognostiserar ett negativt resultat vid 
årsskiftet, i det fall ökade kostnader från UEAB 
belastar sektorns resultat. Det beror till största del 
på högre kostnader för snöröjning. Enligt 
samarbetsavtalet med UEAB ska kommunen 

kompensera bolaget för snöröjningskostnader som 
inte är budgeterade. Prognosen visar på ett 
underskott om 2 300 tkr gentemot budget. Sektorn 
bedömer dock att delar av underskottet kan 
hanteras av sektorns resultat i övrigt samtidigt som 
sektorn försöker hålla nere kostnaderna. 

Sektorn följer utvecklingen av kostnaderna hos 
UEAB och kommer under året följa upp hur dessa 
ska hanteras under året och inför 2019. 

  



Sektor lärande 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Sektorsstöd lärande 19,1 65,2 * 
Förskola 44,3 128,1 * 
Grundskola 85,9 246,9 * 
Tingsholm 47,2 140,6 * 

Totalt sektor lärande 196,6 580,8 565,5 

 

Resultat (mnkr) 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) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 28,9 69,3 87,5 
Kostnader  225,5 650,1 653,0 
Nettokostnader 196,6 580,8 565,5 

Budget 195,0 580,8 565,7 

Resultat -1,6 0,0 0,2 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   585,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -4,6 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
Dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 771,2 726,3 44,9 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,2 % 6,5 % -0,3 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 33,3 32,7 -0,6 

    

Väsentliga händelser 

Sektorn i sin helhet prioriterar systematiska 
arbetsmiljöarbetet och systematiska 
skolutvecklingsarbetet. Under våren avslutades 
samarbetet projektet "En likvärdig skola för alla" 
med NAVET. 

Sektorn har arbetat fram tre målområden att 
fokusera på i sitt skolutvecklingsarbete. Dessa 
områden är inkludering, digitalisering samt 
övergångar.  

I arbetet med heltid som norm har 
bemanningsplaneringen utmanats och faktorer som 
exempelvis barnens närvarotid, yta per barn, 
tillgången till behörig förskollärare med mera enligt 
allmänna råd och riktlinjer har granskats. Alla 

chefer inom sektorn går utbildningen med 
bemanningsakademien.  

Det finns ett pågående arbete utifrån 
lokaltillgången och efterfrågan. Planeringen inför 
kommande lokalbehov har systematiserats i 
samverkan med övriga sektorer inom 
förvaltningen.  

Sedan januari har en del rekryteringar genomförts 
trots utmaningen med brist på legitimerade lärare. 
Sektorn har lyckats rekrytera behörig personal. 

Ekonomisk analys 

Förskolan har efter fyra månader ett underskott på 
grund av tillsättning av mer personal än vad 
budgeten tillåter.  

Grundskolans skolskjutskostnader fortsätter att 
öka. Vissa enheter inom grundskolan visar per april 
ett underskott och handlingsplaner genomförs. 

En volymökning har skett inom grundsärskolan 
vilket bidragit till ett ökat behov av personal utöver 
budget. 

Prognos 

Inom sektorsstödet prognostiseras ett överskott 
som till stor del härrör vakanser inom ett flertal 
funktioner. 

Förskolan behöver anpassas till de 
budgetförutsättningar som ges för att få budget i 
balans. Förskolorna kommer att försöka, i så stor 
utsträckning som möjligt, att anpassa 
personalbemanningen i höst så att den kommer i 
balans med tilldelad ram. 

 Grundskolans skolskjutskostnader kommer under 
våren innebära ett underskott som inte kommer att 
kunna hämtas hem under hösten. Enheterna 
förväntas gå med budget i balans med hjälp av 
statsbidrag ökad jämlikhet och ökad likvärdighet.  

Grundsärskolan ökade antal elever i verksamheten 
som kräver mer personal kommer innebära att 
verksamheten inte kommer hålla sin budget. 

  



Förskola 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 8,0 17,3 * 
Kostnader  52,4 145,3 * 
Nettokostnader 44,3 128,1 * 

Budget 43,2 128,1 * 

Resultat -1,1 0,0 * 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   131,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -3,2 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 207,6 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,2 % * * 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 7,0 * * 

    

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

Väsentliga händelser 

Till 2018 anställdes ytterligare en förskolechef för 
att anpassa organisationen utifrån medarbetare, 
enheter och antal barn. 

En ny resursfördelningsmodell togs fram inför 
2018. Förskolan har i dagsläget en god 
förskollärartäthet men förebyggande och främjande 
arbete för att bibehålla och rekrytera förskollärare 
och barnskötare pågår. Nationellt har 
verksamheten förskola en utmaning när det gäller 
kompetensförsörjning och därav behöver 
Ulricehamns kommun ständigt arbeta med detta.  

Under 2018 tillkommer inga nya platser inom 
förskolan men flera byggprocesser pågår och 
hösten 2019 förväntas cirka 130 platser att 
tillkomma. Ulricehamns kommun har hanterat alla 
barn i kön och kunnat erbjuda plats inom 
fyramånadersperioden men inte på önskad enhet. 
Marbäcks och Timmeles förskolor är de två 
förskolor som främst har fått ta emot barn som inte 
placerats på önskad enhet. 

Förskolan har sökt statliga medel för 2018/2019, 
7,2 mnkr, för att minska barngruppernas storlek. 
Beslut om beviljade medel kommer i juni. 

En översyn av förskolans barnhälsa pågår där det 
finns ett önskemål om och möjlighet till ökad 

likvärdighet genom att barnhälsan finns under en 
chef och att kartläggningsmatriser och rutiner för 
bedömning av insatser och tilläggsbelopp tas fram 
under 2018. 
 

Ekonomisk analys 

Andelen inskrivna barn i förskolan har de senaste 
åren ökat från 84% till 88% och detta har inte 
verksamheten fått full kompensation för. Budgeten 
2018 tillåter en personaltäthet på 6,2 barn per 
årsarbetare (exklusive resurser för barn i behov av 
särskilt stöd) med en andel av 88% inskrivna barn i 
verksamheten. När andelen inskrivna barn låg på 
84% var personaltätheten 5,8 barn per årsarbetare. 

I dagsläget visar förskolan ett underskott efter fyra 
månader.  
 

Prognos 

Verksamheten behöver anpassas till de 
budgetförutsättningar som ges för att få budget i 
balans. Prognosen visar att det behövs något färre 
barnassistenter till hösten vilket påverkar budgeten 
positivt. 

Åtgärdsplaner är framtagna för respektive 
förskoleområde för att minimera underskott i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Verksamheten prognostiserar i dagsläget ett 
underskott på helår på cirka 3,2 mnkr. Det 
förväntade underskottet är främst 
personalkostnader gällande resurstjänster för barn 
i behov av särskilt stöd.  

 

 

  



Grundskola 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 10,0 26,1 * 
Kostnader  95,9 273,1 * 
Nettokostnader 85,9 246,9 * 

Budget 83,7 246,9 * 

Resultat -2,2 0,0 * 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   248,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 358,4 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,5 % * * 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 18,3 * * 

    

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

Väsentliga händelser 

Sedan 2018 är Timmele skolområde uppdelat i två 
skolområden, Timmele skolområde med Timmele 
och Hössna skola och Blidsbergs skolområde med 
Blidsberg och Dalums skola. Rektor till Blidsbergs 
skolområde är rekryterad. Uppdelningen av ett 
stort skolområde till två mindre ger rektor 
förutsättningar att verka som pedagogisk ledare 
och vara mer närvarande i skolornas utvecklings 
och arbetsmiljöarbete. 

Förstelärarnas uppdrag ses över och i samverkan 
har beslut tagits att samtliga förstelärares uppdrag, 
efter utvärdering i juni, förlängs till och med 
20181231. Under hösten kommer förstelärarnas 
uppdrag att utvärderas centralt och uppdrag för 
förstelärare ses över för att skapa en likvärdighet. 

Statsbidrag ökad jämlikhet har sökts för våren 
2018. Dessa medel har använts till att förstärka 
undervisningen i matematik och 
naturorientering/teknik på båda 7-9 skolorna. På 
Ätradalskolan har ett samarbete med Navet Science 
Center skett. Medel har också bland annat använts 
till att ge alla grundskolor tillgång till systemet 
Inläsningstjänst. 

Från och med augusti 2018 blir förskoleklassen 
obligatorisk. Under våren har arbete skett för att nå 
ut med information till verksamhet och 
vårdnadshavare om vad det innebär.  

Fortsatt stora rekryteringsbehov av lärare till våra 
skolor. Det är generellt lättare att rekrytera till de 
yngre åldrarna och till skolorna i centralorten. På 
flera av skolorna finns obehörig personal som har 
annan högskoleutbildning men saknar pedagogisk 
utbildning. 

Ekonomisk analys 

Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka. Den 
utökade budgeten med 2 mnkr (varav 0,4 mnkr till 
nya ruttplaneringssystemet) räcker inte. Kostnader 
för interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor följer budget efter att medel 
omfördelades inom grundskolans ram inför 2018 
för att täcka de beräknade utökade kostnaderna. 

Enheter som har underskott har handlingsplaner 
som genomförs. 

Prognos 

Skolskjutskostnaderna kommer under våren 
innebära ett underskott som inte kommer att 
kunna hämtas hem under hösten. Det är svårt att 
förutsägae hur de nya tillämpningsreglerna samt 
det nya system som tas i bruk påverkar höstens 
kostnader och att det är ett ökat antal elever med 
delat boende samt fler elever i grundsärskolan som 
påverkar kostnaderna. 

Enheterna förväntas i samband med framtagna 
handlingsplaner och med hjälp av statsbidrag “ökad 

jämlikhet” och “ökad likvärdighet” från skolverket 

hålla budget.   

Dock finns det en oro hos rektorerna för att stödet 
till enskilda elever inte kan ges fullt ut inom ramen 
av befintlig budget.   



Tingsholm 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 8,3 25,7 * 
Kostnader  55,5 166,3 * 
Nettokostnader 47,2 140,6 * 

Budget 46,3 140,6 * 

Resultat -0,9 0,0 * 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   142,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 178,7 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,2 % * * 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 7,0 * * 

    

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2017. 

Väsentliga händelser 

Det pågår uppstart av Byggprogrammet och 
Estetiska programmet på enheten. En heltidslärare 
riktad till bygg är anställd och verkar som 
projektledare vid lokalanpassningar och inköp av 
nödvändigt material och materiel.  

Under våren har ett intensivt arbete med 
uppsökande studie- och yrkesvägledning skett, 
framför allt inom SFI, för att nå så många elever 
som möjligt. Inom våra olika verksamheter 
har vuxenutbildningen också arbetat aktivt med att 
planera och arbeta så att sökande så snart som 
möjligt kan tas emot i undervisning.  

Vuxenutbildningen har aktivt arbetat med att ge 
eleverna så flexibla lösningar som möjlig för att ge 
de studerande så goda förutsättningar som möjligt. 
Inom DUA är vi igång med Industrispåret och är på 
god väg i planeringen för lokalvård. Samverkan 
sker med AME, AF och Sektor Service. Utfallet för 
de studerande inom Industrispåret har varit god, 
majoriteten av deltagarna har blivit erbjudna 
sommarjobb och förhoppningen är att de ska bli 
fortsätta med anställningen även efter sommaren. 

Arbetet med digitalisering går fort fram inom 
verksamheten. De har börjat processen med att 

använda chromebooks, google classroom och till 
viss del även bedömningsverktyget Study Bee. 

Inom särskolans verksamhet  har flera 
utvecklingsområden identifierats och ett strategiskt 
arbete har påbörjats i synnerhet vad gäller lokaler 
och anpassade miljöer. Prognoser gällande 
elevantalet inom särskolan säger oss att det är ett 
akut läge angående behov av lokaler redan under 
höstterminen läsåret 18/19.  

Ekonomisk analys 

Vid slutet av februari visade modersmålet ett 
underskott. En utökad tilldelning av 
schablonersättningen från Migrationsverket 
har erhållits. 

I dagsläget har grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan 31 elever och dessa har sin 
skolgång på 4 olika enheter. Utökningen av 7 
elever har skett. Det är främst inom 
träningsskolan vilket innebär större enskilda 
behov hos eleven och därmed större 
utmaningar för verksamheten och även större 
behov av individualisering och antal personal. 
Detta innebär högre kostnader än vad 
budgeten tillåter. 

Kostnader för interkommunalaersättningar, 
ersättningen till friskolor  och andra köpte 
tjänster (utbildningar) ökar mer än vad som 
förutspåtts i budget. 

Prognos 

Fler elever på grundsärskolan till hösten påverkar 
skolområdets budget negativt.  

 

  



Sektor välfärd 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Sektorstöd välfärd 3,5 12,6 13,1 
Individ- och familjeomsorg 12,8 57,4 48,3 
Funktionsnedsättning 5,6 22,9 24,9 
Äldreomsorg 20,0 71,6 71,0 
Beställning och kvalitet 113,1 340,6 323,9 

Totalt sektor välfärd 155,0 505,1 481,3 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 113,5 314,2 329,5 
Kostnader  268,5 819,3 810,7 
Nettokostnader 155,0 505,1 481,3 

Budget 161,1 505,1 492,0 

Resultat 6,1 0 10,7 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   505,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
Dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 720,7 737,7 -17,0 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,0 % 8,3 % -0,3 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 48,0 60,7  -12,7  

    

Väsentliga händelser 

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg har ett tydligt 
uppdrag att samverka för att göra det så bra som 
möjligt för den enskilde som rör sig över 
huvudmannagränserna. Frågorna i 
Närvårdssamverkan tenderar att bli alltmer 
omfattande. Bland dessa kan nämnas 
handlingsplan för psykisk hälsa, avvikelser i 
vårdsamverkan och planering för ny lag avseende 
hemgång från sjukhusvård. Även samverkan i 
kommunalförbundet ökar. En lokal handlingsplan 
för välfärdsteknik har tagits fram innehållande ett 
antal olika utvecklingsområden. Handlingsplanen 
kommer successivt att sjösättas. 

Arbetet med IBIC (individens behov i centrum) 
fortsätter, men tidsplanen har fått skjutas upp till 
hösten. Detta beroende på att IT- och 
verksamhetssystem inte varit färdiga att tas i drift 
på grund av leveransfel. 

Rekryteringsutmaningarna är stora de närmsta 10–

20 åren, men ses delvis redan. Heltid som norm är 
ett mycket viktigt arbete, då det kommer att bli 
nödvändigt att den personal som arbetar inom 
välfärdssektorn till större del arbetar heltid. Detta 
förutsätter goda arbetsmiljöer och hälsosamma 
scheman för att anställda ska orka arbeta heltid ett 
helt arbetsliv. Det råder brist på legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal och flera åtgärder görs för 
att komma till rätta med frågan. 

Det pågår en översyn och uppbyggnad av 
hemmaplanslösningar för personer med 
missbruksproblematik och av de sociala boendena. 
Avsikten är att kunna arbeta bättre med 
vräkningsförebyggande arbete och för att kunna 
anpassa olika boenden för olika målgrupper på ett 
bättre sätt. 

Ekonomisk analys 

Sektorstödet redovisar en positiv budgetavvikelse 
på 0,6 mnkr, till stor del beroendes på en 
outnyttjad buffert. När det gäller den samlade 
analysen av köp och sälj kopplat till äldreomsorg är 
den att beställaren har en högre beställning än 
budgeterat på såväl somatik, demens, korttid och 
hemtjänst. Utföraren gör dock inte en positiv 
budgetavvikelse i motsvarande mån, vilket framför 
allt beror på en hög vårdtyngd för 
hemtjänstbrukare. När det gäller den samlade 
analysen av köp och sälj kopplat till 
funktionsnedsättning är beställningen i nivå med 
budget men utföraren har i nuläget högre 
personalkostnader än budgeterat, vilket beror på 
kostnader för kvalificerad övertid. 

Prognos 

Sektorn prognostiserar med ett resultat i nivå med 
budget för 2018. Den ökade beställningen och 
vårdtyngden inom äldreomsorgen bedöms hålla i 
sig, framförallt ses detta inom hemtjänsten. Detta 
gör att den enskilda processen (både beställning 
och utförande) hemtjänst visar en prognos på -3,5 
mnkr. Ett problem är att det inom äldreomsorgens 
vård- och omsorgsboenden fortfarande råder en 
viss obalans mellan somatiska boendeplatser och 
demensplatser. Det är för få demensplatser. Detta 
gör i sin tur att det blir en högre belastning på 
korttidsverksamheten där flera vårdas för 
demensdiagnos. Även hemtjänsten ser effekter av 
full belagda boendeplatser. Det generar i sin tur att 
verksamheten riskerar att få betalningsansvar för 
utskrivningsklara patienter från Södra Älvsborgs 
sjukhus. 



Individ- och familjeomsorg 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 20,4 42,5 68,8 
Kostnader  33,2 100,0 117,0 
Nettokostnader 12,8 57,4 48,3 

Budget 18,1 57,4 53,1 

Resultat 5,3 0 4,9 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   52,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  5,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 93,4 114,0 -20,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,6 % 5,1 % +0,5 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 3,3 5,0  -1,7  

    

Väsentliga händelser 

Under våren har delegationen för Unga i Arbete 
(DUA) utökats med bilaga gällande nyanlända och 
benämns DUNA. Arbetet sker i så kallade spår. 
Industrispåret är först ut och har kommit igång bra. 
I spåren kombineras praktik med svenska för 
invandrare. DUNA är ett samarbete mellan sektor 
välfärd, sektor lärande, Arbetsförmedlingen och 
NUAB. 

Integrationscenter har tagit emot 42 nyanlända 
personer varav 21 på anvisning. För 2018 är totala 
antalet anvisningar för Ulricehamn 31 personer. 
Anskaffandet av bostäder sker, företrädesvis via 
privata hyresvärdar. En ny målgrupp är före detta 
ensamkommande barn och ungdomar från andra 
kommuner. De är strax över 18 år och anvisas som 
ensamstående män. Denna målgrupp hamnar 
mellan stolarna i systemen, då myndigheter 
betraktar dem som vuxna eller unga utan 
försörjningsmöjlighet. 

Under våren har medarbetare inom IFO 
examinerats på utbildningen systemisk teori och 
praktik. Enheterna för försörjningsstöd respektive 
öppenvård arbetar vidare med utvecklingsarbete på 
olika sätt för att uppnå högre grad av kvalitet och 
effektivitet. Barn och unga har fortfarande inga 
externa institutionsplaceringar. HVB Atlas minskar 

i storlek. Vi har under perioden inte anvisats något 
ensamkommande barn. 

Utökat samarbete med verksamheten beställning 
och kvalitet är under uppbyggnad när det gäller två 
större huvudområden. Hemmaplanslösningar för 
personer med missbruksproblematik och olika 
former av socialt boende, det vill säga sociala 
kontrakt och träningslägenhet för olika 
målgrupper. 

Ekonomisk analys 

Budgetavvikelsen efter årets första tertial är positiv 
med 5,3 mnkr. Huvudorsaken till överskottet är att 
statliga ersättningar från Migrationsverket har fallit 
ut högre än budgeterat. Det är främst 
familjehemsplaceringar av ensamkommande som 
ger ett överskott.  

Nedmonteringen av hem för vård eller boende 
(HVB) för ensamkommande barn och ungdomar 
har gått snabbare än vad som gått att förutse. Idag 
finns endast ett HVB för ensamkommande, med 22 
platser. Före semestern kommer två avdelningar att 
minska till en. Då finns 13 platser. Även storleken 
på stödboende blir mindre än tidigare beräkningar. 
Den kraftiga minskningen av ensamkommande har 
inneburit anpassningar till en mindre kostym, 
vilket ger omställningskostnader. När det gäller 
hyror kommer vi att ha en överkapacitet på lokalyta 
som sträcker sig ett par år framåt. Ett antal 
behandlingsassistenter är uppsagda på grund av 
arbetsbrist. Uppsägningstiden löper på till 
sommaren. 

Övriga enheter ligger jämnt i balans med budget. 
Myndighetsdelen av barn och unga har inte gjort 
någon extern institutionsplacering, vilket får anses 
vara exceptionellt i positiv bemärkelse. 
Arbetsmarknaden har färre 
arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. 
Försörjningsstödet gjorde under mars månad en 
kraftig svängning uppåt, trots att arbetslösheten är 
låg. Antalet ärenden utökades med 14 stycken och 
utbetalning av ett tidigare avslag gjordes. Efter april 
är försörjningsstödet i balans med månadens 
budget. 

Prognos 

IFO redovisar en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr 
som i huvudsak är kopplat till överskott av statliga 
ersättningar från Migrationsverket. Övriga 
verksamheter förväntas vara i nivå med budget. 



Funktionsnedsättning 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 32,2 95,3 86,9 
Kostnader  37,8 118,1 111,8 
Nettokostnader 5,6 22,9 24,9 

Budget 5,7 22,9 22,5 

Resultat 0,1 0 -2,5 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   23,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 177,2 168,0 9,2 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,0 % 10,1 % -2,1 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 10,0 19,7  -9,7  

    

Väsentliga händelser 

Ett intensivt arbete pågår med att hitta bostäder för 
funktionsnedsatta. En förstudie och projektering av 
ombyggnation av befintliga gruppbostäder har 
påbörjats. Parallellt pågår även en uppdatering av 
ramprogram samt ett nybyggnadsprojekt med 
STUBO.  

Daglig verksamhet har utökat verksamheten med 
ytterligare en företagsgrupp. Det är ett samarbete 
med IRO AB och Lager 157 Logistics AB. Brukarna 
och grupphandledare har blivit väl bemötta och 
företagen är positiva till samarbetet. 

Efter årets första fyra månader är samtliga platser 
på gruppbostäderna belagda och endast en plats på 
servicebostad finns tillgänglig. 

Brukarenkäten från hösten 2017 har redovisats för 
brukare och personal. På alla enheter arbetas med 
resultatet av enkäten.  

I verksamheten pågår ett intensivt arbete med 
bemanningsoptimering. 

Under våren har ett aktivt arbete mellan 
utbildningsanordnare och arbetsgivare pågått för 
att ansöka om att bli ett lokalt vård- och 
omsorgscollege. Målsättningen är att vara 
certifierade innan terminens slut, vilket medför att 

vi får bättre förutsättningar för att få en högre 
kompetens bland personalen. 

Ekonomisk analys 

Efter första tertialet redovisar verksamheten 
funktionsnedsättning en positiv budgetavvikelse på 
0,1 mnkr. På totalen har alltså verksamheten en 
budget i balans. Det finns negativa 
budgetavvikelser kopplade till personalkostnader 
för kvalificerad övertid. En av orsakerna är att det 
är svårt att få tag på vikarier, vilket gör att 
månadsavlönad personal får övertid.  

Dessutom finns det en negativ budgetavvikelse 
kopplat till köp och sälj för korttidsvistelse på 
Lövbacka. Antalet belagda dygn har varit färre än 
budgeterat då flera har avbokat. Det finns 
svårigheter att förändra bemanningen med kort 
varsel, vilket gör att personalkostnaderna inte har 
varit i nivå med intäkten i köp och sälj. Dock finns 
det två sålda plats till andra kommuner för 
korttidsvistelse, vilket förbättrar situationen något.  

Flera uppdrag med personlig assistans som 
innehåller vaken natt och sovande jour genererar 
en negativ budgetavvikelse. 

Prognos 

Funktionsnedsättning prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Köp och sälj kopplat 
till korttidsvistelse följer inte budgeten för belagda 
dygn och personalbemanningen går inte helt att 
minska i motsvarande mån. Svårigheten att få tag 
på vikarier medför att det finns fortsatt risk för 
övertid för månadsavlönad personal. Viss höjning 
av tjänstefaktorer på någon enhet förväntas möta 
upp behovet av vikarier på annan enhet. 
Personalplaneringen lär förbättras genom 
projektöverskridande anställningar samt 
samplanering.  

 

  



Äldreomsorg 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 51,0 149,9 147,0 
Kostnader  70,9 221,5 218,0 
Nettokostnader 20,0 71,6 71,0 

Budget 21,0 71,6 69,3 

Resultat 1,0 0 -1,6 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   70,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,5 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 358,1 365,8 -7,7 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,8 % 8,5 % +0,3 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 26,7 28,3  -1,6  

    

Väsentliga händelser 

Äldreomsorgen har statliga stimulansmedel på 5,8 
mnkr 2018. Medlen används för att ha en fortsatt 
ökad bemanning på våra somatiska boenden samt 
utökning av enhetschefstjänst som började 2017. 
En tredjedel av dessa medel är förbrukade. 

Verksamheten har under året börjat arbetet med 
nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad. Boendet 
kommer att byggas i fem husdelar med nio 
lägenheter i varje. På det sättet ökar vi antalet 
platser och kan styra inriktning på husdelarna efter 
behov. 

Projektet demenscentrum på Ryttershov har haft 
en arbetsgrupp som nu har presenterat ett förslag 
till vad ett demenscentrum i vår kommun ska 
innebära. Samtliga platser på boendet har från år 
2018 inriktning demens. Det har varit stor 
efterfrågan på demensplatser de senaste åren. 
Behovet har märkts på korttiden, som de senaste 
åren genomgående haft gäster som väntat på 
demensboende. Även fast 18 lägenheter på 
Ryttershov har konverterat till demensplatser så ser 
verksamheten att det finns ytterligare behov av att 
omvandla platser från somatik till demens. Då även 
demenscentrum kommer att innebära ett 
kunskapscentrum så kommer verksamhet 
äldreomsorg och funktionsnedsättning att satsa på 
en gymnasial utbildning inom ämnet äldres liv och 

hälsa, som syftar till att fördjupa kunskaperna inom 
demens. 

I januari flyttade nattpatrullen in på nya 
hemtjänstenheten i centralorten. Nattpatrullen var 
sist in, och därmed är enheten nu fulltalig. 
Implementeringen av IBIC, individens behov i 
centrum, fortsätter under året, dock med försening 
av införandet av systemet. Verksamheten arbetar 
vidare med TES (Trygghet, Enkelhet, Säkerhet) på 
särskilt boende. I dagsläget har införandet skett på 
Parkgården. 

Ekonomisk analys 

Verksamhetens beställning har varit hög under 
årets första månader, från januari till april. 
Framförallt är det hemtjänsten och korttiden som 
utmärker sig men även vård- och omsorgsboendena 
har legat högre än budgeterat. Verksamheten har 
fortfarande för få demensplatser. Resursenheten 
visar på ett ökat behov av korttidsplatser dels från 
hemmet och dels ökat tryck från Södra Älvsborgs 
sjukhus, det är fortsatt flertalet platser på korttiden 
som upptas av personer som väntar på sitt särskilda 
boende.  Nyckeltalet antal brukare i ordinärt 
boende ligger ganska konstant de tre senaste åren 
bakåt, däremot ser verksamheten att antalet 
brukare kommer att öka åren som kommer. 

Verksamheten har en positiv budgetavvikelse, 
vilket beror på att den ökade beställningen inte 
kunnat bemannats fullt ut. Sjukfrånvaron har varit 
hög januari till mars vilket gjort det svårt att 
bemanna fullt ut på enheterna. Ett par av 
enheterna har fortsatta utmaningar, där dessa har 
en planering för att komma i balans med 
bemanningen. 

Prognos 

Från januari till april har hemtjänsten en högre 
beställning än budgeterat med en positiv avvikelse 
på 0,8 mnkr, korttiden med en positiv avvikelse på 
0,4 mnkr och särskilt boende med en positiv 
avvikelse på 0,4 mnkr, totalt 1,6 mnkr. Den 
negativa avvikelsen av personalkostnader beror till 
viss del på att storhelgerna ligger tidigt på året och 
att budgeten är fördelad jämnt under året. Detta 
påverkar periodens resultat negativt med ca 0,5 
mnkr. Verksamhetens första månaders högre 
beställning är anledningen till den positiva 
prognosen. Framöver räknar verksamheten inte 
med att budgetavvikelsen växer i samma takt som 
under årets första tertial, det förutsatt att 
beställningen går ner mer mot den budgeterade 
nivån. 



Beställning och kvalitet 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 9,9 26,5 26,0 
Kostnader  123,0 367,1 349,9 
Nettokostnader 113,1 340,6 323,9 

Budget 112,3 340,6 333,0 

Resultat -0,8 0 9,1 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   346,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -5,9 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 81,6 78,0 +3,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,1 % 9,1 % -1,0 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 8,3 6,7  +1,6  

    

Väsentliga händelser 

Under perioden har hemsjukvårdens scheman 
anpassats för att sjuksköterskorna i högre grad ska 
finnas på plats när brukarna har behov av insatser. 
Schemaförändringen är också grundad på 
forskning kring hälsosamma schemalösningar och 
vissa förändringar är gjorda utifrån den aspekten. 
Av olika anledningar har de nya schemalösningarna 
inte passat alla. För hemsjukvården har det varit en 
tuff period med flera uppsägningar. Trots att nya 
sjuksköterskor rekryteras blir det glapp mellan 
anställningarna. Detta har lett till en hög 
arbetsbelastning och flera sjukskrivningar. 

Bristen på lediga platser i särskilt boende inom 
äldreomsorg och även korttidsplatser gör att fler 
brukare behöver mer insatser från hemtjänst då de 
bor kvar i ordinärt boende. Äldreomsorgen har en 
hög effektivitet vad gäller in-och utflöde. I nuläget 
finns flera brukare med omfattande behov, vilket 
också leder till högre kostnader än normalt både 
vad gäller personal och omkostnader. 

När det gäller externa placeringar avseende 
missbruk ses en svag tendens till minskande antal 
placeringar. Detta är dock svårt att förutspå då det 
är avhängt några få personers mående och 
situation. 

 

Ekonomisk analys 

Hemsjukvården har flera vakanser, vilket har lett 
till ett överskott när det gäller personalkostnader 
för månadsavlönad personal. Timavlönad personal 
och övertid från ordinarie personal täcker upp 
luckor. Inom hemsjukvården finns i nuläget också 
ett antal patienter som har ett väldigt stort 
vårdbehov och en tydlig ökning av 
materialkostnader kopplat till dessa patienter. 

Korttiden inom äldreomsorg har en högre 
beläggning än budgeterat och det är ont om platser 
på särskilt boende. Detta leder till att många av 
dem som bor kvar i ordinärt boende har ett ökat 
behov av mer insatser via hemtjänst. Det är inte fler 
brukare men fler beviljade timmar per brukare. 
Sammantaget leder detta till högre kostnader än 
budgeterat.  

När det gäller privat utförd hemtjänst ses en ökning 
av antalet beviljade timmar. Detta beror både på 
ökade insatser per brukare men också på att fler 
brukare väljer privat utförare. 

På missbrukssidan finns idag fem externa 
placeringar mot åtta i början av året. Detta kan 
dock komma att ändras beroende på några få 
individers behov. 

Prognos 

Beställning och kvalitet prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse på 5,9 mnkr.  

Inom hemsjukvården kommer bemanningsföretag 
behöva användas, vilket leder till högre kostnader 
än budgeterat. Behovet av att använda 
bemanningsföretag är framför allt under 
sommaren. Till hösten bedöms det kunna 
undvikas.  

Det finns även ett budgetunderskott inom internt 
köp- och sälj kopplat till äldreomsorgen på grund 
av en högre beläggning än vad som har budgeterats. 

På missbrukssidan leder flera placeringar vid årets 
början till högre kostnader än budgeterat. 

 

 



Sektor service 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Sektorstöd service 0,6 2,8 2,5 
Kommunservice 7,7 24,6 16,5 
Fastighet 0,5 -1,5 0,5 
Kost 2,0 6,1 5,6 
IT -0,4 0 -0,7 
Kultur och fritid 15,4 47,6 46,7 

Totalt sektor service 25,8 79,6 71,2 

 

Resultat (mnkr) 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
 

Intäkter 79,5 236,5 232,9 
Kostnader  105,3 316,1 304,0 
Nettokostnader 25,8 79,6 71,2 

Budget 28,1 79,6 74,4 

Resultat 2,3 0 3,2 

    

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   79,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0 

 

Personaltal 2018 
tertial 1 

2017 
tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 231,5 233,8 -2,3 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

7,8 % 7,0 % +0,8 % 
arbetstid    
Medarbetare i genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro 15,0 14,0  +1,0  

    

Väsentliga händelser 

Inledningen av 2018 har varit intensiv och sektorn 
arbetar med en rad projekt och aktiviteter. 

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har under 
perioden tagit fart efter att kommunfullmäktige i 
februari fattade beslut om medel för projektering 
och arkitekttävling. Arkitekttävlingen kommer att 
genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter 
och tävlingsunderlaget kommer att finnas klart för 
politiskt beslut efter sommaren. 

Planering av sommarlovsverksamhet för barn i 
åldrarna 6–15 år har pågått under perioden. 
Kommunen har mottagit statliga medel till 
sommarlovsverksamhet, lovverksamhet vid övriga 
lov samt simskola för barn i förskoleklass. 
Aktiviteterna kommer precis som föregående år att 
vara kostnadsfria för alla deltagare. 

Ett stort antal kulturaktiviteter och program har 
genomförts under perioden, totalt cirka 340 
stycken, vilket innebär i snitt 2,8 aktiviteter per 
dag. Exempel på aktiviteter som genomförts är 
familjeföreställningar, språkcaféer, berättarcaféer, 
rim- och ramsstunder samt läsecirklar. 
Bokstartsprojektet "Läsmuskler för små" 
genomförs under 2018 med hembesök av 
barnbibliotekarie och personal från 
familjecentralen.  

Projektet "Vi byter skulpturer med varandra", och 
som en del av Borås internationella 
skulpturbiennal, innebär ett skulpturutbyte mellan 
Ulricehamns, Borås, Skövde och Uddevalla 
kommuner. Under perioden maj-september lånas 
Maria Misenbergers Human Ostrich av Borås stad. 
Skulpturen kommer att placeras framför rådhuset 
på stora torget. 

Inför världscuptävlingarna 2019 har ett nytt avtal 
med Ulricehamn Ski Event AB (USE) arbetats fram 
och avtalet beslutades av kommunfullmäktige i 
mars. I avtalet med USE regleras bolagets 
medfinansiering gällande den investering som 
behöver göras i anläggningen samt ersättningen till 
kommunen för de ökade driftskostnader som 
uppstår till följd av investeringen. I avtalet regleras 
även vilka åtgärderna är som behöver utföras på 
anläggningen. Åtgärderna, som handlar om 
markarbeten, publiktunnlar och utbyggnad av 
konstsnöanläggningen, kommer att utföras under 
sommaren. Arbetena utförs av Ulricehamns Energi 
AB. 

Tillsammans med äldreomsorgen arbetar 
verksamhet kost med att ta fram en ny modell 
gällande vilka måltider som ska erbjudas personer 
som bor på kommunens vård- och 
omsorgsboenden. Syftet är att minska nattfastan 
och förebygga undernäring. För att stimulera 
aptiten kommer bland annat en förfrukost och 
aptitretare före lunch att erbjudas. 

Under årets första månader har ombyggnationer i 
Hökerums skola, stadshusets reception samt 
Jägaregatan 1 (gamla museet) färdigställts. Medel 
för projektering har beviljats gällande två projekt. 
Nytt vård- och omsorgsboende och förskola i 
Gällstad med inriktning att bygga ett 
samverkanshus samt för renovering och tillbyggnad 
av sim- och sporthallen. 

Inom verksamhet IT har projektet gällande att byta 
brandvägg fortsatt. Arbetet påbörjades i november 
månad 2017 och beräknas vara klart till semestern. 
Arbetet har flutit på men har dock tagit något 



längre tid än planerat då problem, som varit svåra 
att förutse, har uppstått på vägen. 

Till följd av att antalet enheter ökar 
(datorarbetsplatser, iPads, smartphones) så ökar 
också behovet av trådlöst nätverk och fler 
accesspunkter. Under mars månad bytte IT därför 
ut de centrala enheterna vad gäller det trådlösa 
nätverket. Verksamhet IT har under våren utbildat 
ytterligare två tekniker i denna teknik för att möta 
det ökande behovet av stöd. 

Två större upphandlingar har pågått under årets 
första månader. Livsmedelsupphandlingen, som 
genomförs tillsammans med kommunerna 
Tranemo, Svenljunga, Bollebygd och Borås, 
annonseras inom kort och träder i kraft 1 mars 
2019. Den nya enheten som samlar kommunens 
grönytor, park och skog, har upphandlat 
entreprenad gällande snö- och grönyteskötsel. 
Avtalet gäller från 1 april 2019. 

Nya EU-direktiv gällande behandling av 
personuppgifter har påverkat verksamheterna i 
sektorn på olika sätt. En inventering av de olika 
datasystemen har skett samt var personuppgifter 
finns. Inom kultur och fritid har det inneburit att 
den bilddatabas som verksamheten byggt upp på 
Flickr kommer att stängas ned till dess att alla 
bilder har gåtts igenom för att säkerställa att de är 
förenliga med den nya lagen. 

Ekonomisk analys 

Samtliga verksamheter samt sektorstödet redovisar 
ett överskott efter årets första fyra månader. 

På intäktssidan finns ett överskott som till största 
delen återfinns inom kultur och fritid och har sin 
grund i uthyrningen av ishallarna, vinteröppna 
fotbollsplaner samt upplåtelse av gymnastik- och 
idrottshallar. Även intäkterna på simhallen är 
under perioden större än budgeterat. Jämfört med 
föregående år ligger intäktsnivån något högre och 
då speciellt gällande simhallen samt 
motionsanläggningen. Det är högsäsong för 
uthyrning och simhallen under den aktuella 
perioden och överskottet kommer att vända till ett 
underskott under våren och sommaren för att 
därefter återgå i balans ju längre året går. 

På kostnadssidan finns totalt sett ett överskott som 
främst härrör från personalkostnader, 
kapitalkostnader och kostnader för konsulter och 
underhåll. 

Personalkostnaderna avviker positivt på grund av 
vakanser, tjänstledigheter och sjukfrånvaro som ej 

ersatts fullt ut. Underhållsarbeten inom fastighet 
har inte kommit igång ännu vilket medför att ett 
överskott är naturligt vid denna tid på året och 
inom verksamhet IT har oplanerade 
konsultinsatser hittills ej varit nödvändiga. 
Överskott finns också kopplat till kapitalkostnader 
gällande IT och fastighet på grund av att det inte 
gjorts några större inköp ännu och att 
fastighetsprojekt ännu inte färdigställts. 

Prognos 

Överskotten inom verksamheterna väntas plana ut 
vartefter aktiviteter och arbeten kommer igång. 

Verksamhet kommunservice prognostiserar ett 
underskott baserat på de kostnader som uppstått 
till följd av snö- och halkbekämpning vid de 
kommunala fastigheterna under vintern. Årets 
totala budget på 1,0 mnkr är redan överskriden 
med 0,7 mnkr och utifrån detta måste beaktas att 
det kommer tre vintermånader (oktober-december) 
som också kan komma att ge kostnader i form av 
snö- och halkbekämpning. Som en jämförelse kan 
nämnas att kostnaderna för snö- och 
halkbekämpning under oktober – december 2017 
uppgick till drygt 0,5 mnkr. 

IT prognostiserar ett överskott trots att det 
framkommit att det saknas ett antal 
Microsoftlicenser vilket innebär ökade 
engångskostnader. Prognosen om överskott har sin 
grund i bedömningar om lägre konsult- och 
kapitalkostnader jämfört med budget. 

Den samlade bedömningen, inklusive prognos om 
överskott inom sektorstödet, är ett resultat i nivå 
med budget för sektorn som helhet. 

  



Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp i mnkr 2018 
tertial 1 

 

2018 
budget 

2017 
  

Intäkter 0,2 0,4 0,4 
Kostnader  -0,4 -1,2 -1,2 
Resultat e. finansiella poster -0,2 -0,8 -0,7 
Koncernbidrag 0,4 1,3 1,9 
Resultat före skatt 0,2 0,5 1,1 
Prognos    

Prognos helår 0,5   

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 
 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med april är i nivå med periodens 
budgeterade värden. Antalet transaktioner för 
moderföretaget är relativt få och den största 
kostnaden består av räntekostnader för lån bolaget 
har till Kommuninvest. 

UEAB 

Belopp i mnkr 2018 
tertial 1 

 

2018 
budget 

2017 
  

Intäkter 85,3 249,2 257,2 

Kostnader  -67,4 -212,6 -194,7 

Resultat e. finansiella poster 17,9 36,6 62,5 

Koncernbidrag -3,2 -9,5 -9,5 

Resultat före skatt 14,7 0,1* 0,3* 

Prognos     

Prognos helår 0,1*   
 

*I resultat före skatt ingår obeskattade reserver för siffror redovisade 

för helåret. 

Väsentliga händelser 

Fortsatt stor efterfrågan på våra produkter på 
grund av ökat invånarantal och 
företagsetableringar. Vintern har bidragit till högre 
energiförsäljning än budget. Att bibehålla och hitta 
rätt kompetens vid anställningar är en utmaning vi 
delar med andra företag men läget just nu är klart 
bättre än vid årsskiftet. 

Av våra pågående projekt kan nämnas 
bredbandsutbyggnaden där vi avser att precis som 
förra året ansluta över 1000 hushåll under året. Nu 
inriktas arbetet alltmer på landsbygden inte minst 
pga. de nedsläckningar av telestationer som Telia 
aviserat. PTS statistik för 2017 angav vår 
anslutningsgrad till drygt 57% vilket är + 30% på 
tre år och vi fortsatte att ta in på rikssnittet. 

Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- & 
Miljöcentra har nu resulterat i ett första samråd där 
synpunkter nu sammanställs. Markförvärven 
väntas ske i närtid. 

Kommunens kraftfulla satsning på belysning av 
gång- & cykelvägar fortgår där vi i år exempelvis 
skall montera 100 st. belysningar i/vid Hökerum. 

Ekonomisk analys 

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till 
och med april är 17,9 mnkr. Prognosen uppgår till 
51,6 mnkr (0,1 mnkr efter skatt och obeskattade 
reserver). Hittills i år har 20,3 mnkr investerats i 
bolaget och prognosen för helåret är på 97,6 mnkr 
jämfört med budgetens 93,1 mnkr, till stora delar 
beroende på överhäng av markförvärven från 2017. 

Soliditeten bedöms kvarstå på 47% och någon ny 
upplåning bedöms inte behöva göras. Resultat och 
ställning får ses som mycket tillfredsställande.  



STUBO AB  

Belopp i mnkr 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017  
 

Intäkter 27,6 74,5 97,1 
Kostnader  -23,9 -67,8 -74,7 
Resultat e. finansiella poster 3,7 6,7 22,4 
Koncernbidrag 0 0 0 

Resultat före skatt 3,7 6,7 22,4 
Prognos     

Prognos helår 8,5   
 

Väsentliga händelser 

Nybyggnationen av åtta lägenheter på fastigheten 
Hagtornet 1, Sanatorievägen i Ulricehamn, är nu i 
sitt slutskede och inflyttning beräknas till 
sommaren 2018. Bolaget driver projekt för 
nybyggnation både genom processer för 
detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Planprocessen för 
byggnation på Stockrosen 1 pågår och projektering 
för två punkthus samt en centrumbyggnad för 
gruppbostad har inletts. Även en planprocess för 
byggnation av flervåningshus på Hemrydsgatan är 
inledd men är vilande. Sammantaget grundar de 
pågående processerna för bra nybyggnationsprojekt 
de kommande åren. 

Solrosens Äldreboende etapp två pågår med 
fasadrenovering och byte till energisnålare fönster. 
Även på Villavägen i Marbäck pågår en andra etapp 
av renoveringsarbete med fasad- och fönsterbyte 
vilket beräknas vara färdigställt hösten 2018. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per den 30 april 2018 är 3,7 mnkr vilket 
är 1,5 mnkr högre än periodens budget. 

Hyresintäkter följer budget samt övriga intäkter är 
2,7 mnkr högre än budget främst tack vare 
avyttring av två fastigheter. 

Driftskostnaderna är 1,2 mnkr högre än budget på 
grund av utrangering samt kostnader i samband 
med den kalla vintern. Underhållskostnaderna är 
0,4 mnkr högre än budget, fastighetsskatten, 
avskrivningarna, central administration samt 
räntekostnaderna följer budget. 

 

NUAB  

Belopp i mnkr 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017 
  

Intäkter 0,9 1,9 3,0 
Kostnader  -3,2 -10,1 -10,2 
Resultat e. finansiella poster -2,3 -8,2 -7,3 
Koncernbidrag 2,7 8,2 8,2 

,,6 Resultat före skatt 0,4 0 0,9 
Prognos     

Prognos helår 0   

 

Väsentliga händelser 

Företagsbesöken som har skett under perioden har 
visat att det finns behov att inom kort framtid att 
utöka, framförallt på befintliga tomter men även en 
förflyttning inom industriområdena kommer att 
ske. Även analys av kompetens- och 
resurskartläggning har utförts. Företag som har 
behov av större lokaler eller som har lokaler att 
hyra ut har kontaktats. Detta arbete utförs för att 
hjälpa företag att utnyttja befintliga lokaler på bästa 
sätt och som en kedjeeffekt skapa förutsättningar 
för nybyggnation. 

Ulricehamn placerade sig på placering 16 
Intelligent Logistik lista för Sveriges bästa 
logistiklägen. Detta uppmärksammades i en större 
artikel i en bilaga till Dagens Industri. 

Under perioden har en minimässa för 
soloföretagare anordnats och arbetet med Industri-
SFI fortsatt. Vidare har ”Soppluncher” arrangerats 
som ska vara en arena där politiker, företagare och 
tjänstemän träffas för att främja företagsklimatet i 
kommunen. Även tematräffar med företagare i 
Östra Redväg har anordnats för att nämna några av 
genomförda näringslivsfrämjande aktiviteter. 

Avseende turismen har NUAB ett samarbete med 
Visit Sweden och har under perioden tagit emot 
pressbesök från Danmark. Det sker även en digital 
kampanj i Göteborg, Halland & Skåne. Utöver detta 
har även ett kompetensutvecklingsprojekt utförts 
för turistentreprenörer med 7 workshops i sociala 
medier med drygt 40 deltagare. (Instagram, 
Facebook, Google my business och TripAdvisor). 

Ekonomisk analys 

Resultaträkningen följer budget och prognos för 
helår bedöms ligga på +/-0 i resultat efter 
koncernbidrag. 

  



Vist Fastighets AB 

Belopp i mnkr 2018 
tertial 1 

2018 
budget 

2017  
 

Intäkter 0,8 3,9 2,5 

Kostnader  -0,8 -3,5 -2,1 

Resultat e. finansiella poster 
poster 

0,0 0,4 0,4 

Resultat före skatt 0,0 0,4 0,4 
Prognos     

Prognos helår 0,4   

 

Väsentliga händelser 

En fortsatt dialog förs kring borgensavgiften mellan 
New Wave Group, Vist Fastighets AB samt 
Ulricehamns Stadshus AB. 
 

Ekonomisk analys 

Nivån för intäkterna och kostnaderna präglas av att 
borgensavgiften inte är reglerad enligt det nya 
beslutet som togs 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Resultatrapport 
Belopp i mnkr   Kommunen 

     Budget Prognos Bokslut 

     2018 2018 2017 

Verksamhetens intäkter    296,3 222,9 291,4 

Verksamhetens kostnader    -1 581,2 -1 506,8 -1 505,5 

Avskrivningar/ Nedskrivningar    -60,0 -59,4 -56,9 

Verksamhetens nettokostnader    -1 344,9 -1 343,3 -1 271,0 

Skatteintäkter    1 038,9 1 038,9 1 007,4 

Generella statsbidrag och utjämning    332,7 332,7 327,4 

Finansiella intäkter    14,0 16,8 35,3 

Finansiella kostnader    -10,0 -10,0 -9,8 

Årets resultat     30,7 35,1 75,6 

 

Balansrapport 
Belopp i mnkr                            Budget Prognos Bokslut 

     2018 2018 2017 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar   8,0 8,0 7,2 

Materiella anläggningstillgångar   943,6 943,6 
 

885,0 

Finansiella anläggningstillgångar   971,8 971,8 960,0 

Summa anläggningstillgångar   1 923,4  1 923,4 1 852,2 

      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   1,8 1,8 

 

1,7 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd   11,9 11,9 7,4 

-Fordringar   80,0 80,0 
 

70,9 

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank   39,8 44,2 98,7 

Summa omsättningstillgångar   131,7 136,1 177,0 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 056,9 2 061,3 2 030,9 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

 

    

EGET KAPITAL   1 277,0 1 281,4 1 243,2 

Därav årets resultat   30,7 35,1 75,6 
      

AVSÄTTNINGAR       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   11,6 11,6 15,8 

-Andra avsättningar   54,8 54,8 44,7 

Summa avsättningar   66,4 66,4 60,5 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder   536,4 536,4 490,9 

Kortfristiga skulder   177,1 177,1 236,3 

Summa Skulder   713,5 713,5 727,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER   2 056,9 2 061,3 2030,9 
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FÖRSVAGAD KRONA OCH STIGANDE AMERIKANSK LÅNGRÄNTA

 
Tillg. 112 Mkr 2,8% Max aktier 59,0% 3%

 

• April månad bjöd på en återhämtning på de flesta större aktiemarknaderna då kurserna 
rekylerade uppåt igen efter föregående månads breda fall. Bäst i lokal valuta gick den 
svenska och europeiska börsen, vilket tills stor del var hänförligt till positiva 
kvartalsrapporter. Svenska investerare med placeringar i andra valutor gynnades också av att 
den svenska kronan försvagades kraftigt under månaden. På räntemarknaden noterades den 
amerikanska tioårsräntan över 3,0%, vilket är den högsta nivån sedan 2014. Detta kan till stor 
del förklaras av ökat utbud av amerikanska statsobligationer samt rädsla för stigande 
inflation till följd av högre råvarupriser. Bland annat noterades oljepriset under april på 68,6 
dollar per fat, vilket är den högsta nivån sedan mitten av december 2014. I april steg 
Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 4,4% under månaden, vilket ger en positiv avkastning om 
3,9% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 4,6% i lokal 
valuta, vilket motsvarar 7,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) 
avkastade 1,3% i lokal valuta och 6,1% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging 
Markets) föll under månaden med 0,3% i lokal valuta men steg med 4,4% i svenska kronor. 
Volatiliteten minskade på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under april, från 15,6% till 
14,8%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) avtog också volatiliteten, från 17,9% till 16,1% 
och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) minskade från 15,3% till 13,7%. På 
valutamarknaden fortsatte den svenska kronan att försvagas mot samtliga större valutor och 
kronan handlades vid månadsskiftet på historiskt låga nivåer. En dollar handlades då för 8,75 
kronor, en euro för 10,59 kronor och ett brittiskt pund för 12,05 kronor. På räntemarknaden 
var yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) oförändrad på -1,18% 
under månaden medan den kortare 3102 (förfall 2020) steg marginellt med 1 punkt till -
2,50%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under 
månaden med 3 punkter till 1,37% medan den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) föll 
med 7 punkter till -0,54%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,99%. 
 

• Under månaden har följande transaktioner skett: 
 

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/
Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar Notering
2018-04-19 Återinv. Utdelning Likvida medel 3 121 3 121 Returprovision Q1

0
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga 
marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv 
marknadsekonomisk värld.  
 
Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad 
avkastning och risk. 
 
Antaganden om förväntad avkastning: 

• Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell 
marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation 
ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta. 

• Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg. 
 
Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.  
 

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

2 . 1  S P EC I F I C ER A T R I SKMÅ L  

I förvaltningen är Kommunens mål är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska 
uppgå till minst Konsumentprisindex, KPI, plus 3 procentenheter per år, över en rullande 
femårsperiod under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid 
kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras 
så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 
24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). 
 
Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till golvet 
(skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.                   

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av april av 56,9% aktier, varav 26,2% var exponerat mot Sverige och 30,7% mot 
utländska aktier.  
 

TILLGÅNGSALLOKERING

Nominella räntor- 42%

Svenska aktier- 26%

Utländska aktier- 30%

Alternativa tillg.- 1%

Likvida medel- 0%

*Tillgångsallokeringen är baserad på den regionala fördelningen för varje 
enskilt instrument varför den kan skilja från tillgångstabellen. 

 
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (42,2%). Andelen likvida medel uppgår till (0,3%). 
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKN ING 2018 -0 4-3 0 

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2018-04-30. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 111,7 mkr varav ca 0,4 mkr är likvida medel. 

Nominellt belopp
TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating

2018-04-30 2018-04-30 avkastning Löptid (Moody's | S&P) Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR
SEB Företagsobligationsfond Flexibel 48 553 7 118 501 0,19% 6% 2,8
Simplicity Företagsobligationer A 43 972 5 477 646 0,11% 5% 1,1
Simplicity Likviditet 94 526 10 480 141 0,06% 9% 0,7
SPP Företagsobligationsfond 126 570 14 005 822 0,10% 13% 0,1
SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 884 275 0,10% 4% 2,0
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 43 507 5 136 027 0,14% 5% 2,9

Totalt nominella räntor 47 102 413 0,11% 42% 1,3
Totalt räntor 47 102 413 0,11% 42% 1,3

SVENSKA AKTIER
SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux utd 196 977 16 161 374 6,63% 14%
Simplicity Småbolag Sverige 25 838 3 056 843 5,06% 3%
SPP Sverige Plus A 90 791 10 818 019 3,41% 10%

Totalt direktägda aktier och fonder 30 036 236 5,29% 27%
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 30 036 236 5,29% 27%

UTLÄNDSKA AKTIER
Danske Invest SRI Global Class SA 46 549 7 431 026 5,25% 7%
Didner & Gerge Global 23 350 6 403 781 5,03% 6%
SPP Tillväxtmarknad Plus A 41 330 6 334 901 3,15% 6%
Öhman Global Hållbar A 56 547 12 717 988 5,47% 11%

Totalt direktägda aktier och fonder 32 887 696 4,88% 29%
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 32 887 696 4,88% 29%
Totalt aktier 62 923 932 5,07% 56%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Credit Suisse Livförsäkringsstrategi certifikat (Ulricehamn) 1 000 000 270 900 0,00% 0%
LFS Invest 6 10 1 000 000 0,00% 1%

Totalt alternativa tillgångar 1 270 900 0,00% 1%

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel 359 575 0%

Totalt likvida medel 359 575 0%

TOTALT 111 656 820 2,85% 100,00% 1,2

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

 

3 . 1  U T V EC KL I N G J ÄM F Ö RT  M ED  I NDE X  

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,11% 0,10% 0,01%
Svenska aktier SIX PRX 5,29% 4,39% 0,89%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 4,88% 6,20% -1,32%
Alternativa 50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond 0,00% -0,04% 0,04%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 2,85% 2,18% 0,67%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2017-12-31 sedan 2017-12-31

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,15% 0,49% -0,34%
Svenska aktier SIX PRX 3,57% 3,90% -0,33%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 6,52% 7,05% -0,53%
Alternativa 50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond -2,31% 0,19% -2,50%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 2,86% 2,49% 0,36%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI TR World, 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.  
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3 . 2  A V S T ÄM N I N G MO T T IL LG Å N G SL IM I TE R  

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i placeringspolicyn 
visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag. 
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2018-04-30 2018-04-30 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 47 42% 35% 50% 85%

Aktier 63 56% 15% 40% 65%

 varav svenska aktier 29 46% 35% 50% 70%

 varav utländska aktier 34 54% 30% 50% 65%

Alternativa til lgångar 1 1% 0% 10% 15%

Limiter

 

3 . 3  F Ö R V Ä NT AD  T I LL G Å NG S U T VE CK L I NG  

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +18,1% medan de 5% sämsta underskrider -10,8%. Avkastningen är 
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 3,1% det 
kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 111,7

Simulering - 1 år

Medelvärde 115,1 3,1%

5% högsta 131,9 18,1%

5% lägsta 99,6 -10,8%

0,5% lägsta 94,5 -15,3%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 113,9 2,0%

5% högsta 128,3 14,9%

5% lägsta 101,4 -9,2%

0,5% lägsta 96,0 -14,0%

 
 
Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för 
förväntade in- och utflöden.  
 

 



 

Söderberg & Partners  
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00 
www.soderbergpartners.se 

4 

 

 

3 . 4  R Ä N T EPO RT F ÖL J E N  

Durationen på den totala portföljen var 1,3 år. 

 

3 . 5  A K T IE PO RT F ÖL J E N  

Till aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt 
strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska 
aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning. 
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4  DYNAMISK AKTIEALLOKERING 

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 15,0%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 15,0% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna andelen aktieexponering är 59,0%. Innevarande 
månad understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns 
Kommuns placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet 
alltid underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 56,9% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 2,1%   
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2018-04-30 2018-03-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 111,7 108,6

Skyddsnivå (Mkr) 94,9 93,1

Riskbuffert (Mkr) 16,7 15,5

Maximal aktieexponering 59% 56%

Aktuell aktieexponering 57% 56%

Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 2,2%

 
 

Simulerad riskbuffert (Mkr) om 12 månader

2018-04-30 Jämfört med idag

Aktuell riskbuffert 16,7

Medelvärde 18,4 1,6

5% högsta 30,5 13,8

5% sämsta 7,5 -9,2

0,5% sämsta 2,4 -14,3
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4 . 1  O RD L I ST A  

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar 
använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.  
 
Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument  
 
Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan) 
 
Golvmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den 
marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)  
 
Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss 
tidshorisont 
 
Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar. 
Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig. 
 
Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas 
ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
 
Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1 
innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger 
samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är 
korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient 
mellan -1 och +1. 
 
Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte 
äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen. 
 
Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av 
riskkontrollen 
 
Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är 
vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena. 
 
Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som 
en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
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§ 187/2018 
 

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
Dnr 2018/127 
 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från kanslichef 
2 Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I riktlinjerna stryks näst sista stycket i punkt 3.1 samt andra stycket i punkt 4.5 på grund av 
att beredningsledarnas arvoden beslutas i Ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
Uppdrag från KF 180125, § 7, avslutas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Levander (NU) yrkar för Nya Ulricehamn, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att 
beredningarna ska bestå av en ledamot från varje parti i fullmäktige. 
 
Protokollsanteckning 
Roger Wilhelmsson (M) lägger följande protokollsanteckning till protokollet. 
De senaste mandatperioderna har den gemensamma ambitionen varit att stärka fullmäktiges 
roll och vitalisera fullmäktige.  
 
Den moderata gruppen väljer att inte delta i dagens beslut och kommer tillbaka på 
fullmäktige då vi anser att förslaget går i en för ambitionen kontraproduktiv riktning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cristina Bernevång (KD) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) ändringsyrkande. 
 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar avslag på Mikael Levanders (NU) yrkande och yrkar bifall till 
ordförandens förslag. 
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.  
  
Beslutsutgång 
Ordföranden (S) konstaterar att det finns två förslag, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandens förslag. Ordföranden 
godkänner protokollsanteckningen.  
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-06-04 

 Sida 2 av 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I riktlinjerna stryks näst sista stycket i punkt 3.1 samt andra stycket i punkt 4.5 på grund av 
att beredningsledarnas arvoden beslutas i Ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
Uppdrag från KF 180125, § 7, avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-27 

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete 
Diarienummer 2018/127, löpnummer 1592/2018 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. 
Uppdrag från KF 180125, § 7, avslutas. 
 
 
Ärendet 
Under sommaren 2017 genomfördes en uppföljning av hur de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun upplevt den politiska organisationen under innevarande mandatperiod. 
Uppföljningen sammanställdes och reviderade riktlinjer för politisk organisation i 
Ulricehamns kommun för mandatperioden 2019-2022 togs fram.  
 
Riktlinjen antogs av fullmäktige 180125, § 7. I detta beslut gavs förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en beskrivning på hur man ska arbeta 
enligt den nya politiska organisationen.  
 
Parallellt med att riktlinjerna för politisk organisation beslutades tog fullmäktige även beslut 
om nya riktlinjer för styr- och ledningssystem. I dessa båda riktlinjer förklaras till stora delar 
hur arbetet med ärendeberedning, styrdokument, återrapportering m.m. ska gå till.  
 
I detta ärende, riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete, fördjupas beskrivningen om 
när och hur just fullmäktigeberedningarnas arbete ska gå till. Det beskrivs var och hur ett 
ärende som lämpar sig för medborgardialog väcks. Målgruppen för dessa riktlinjer är 
förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de ledamöter som väljs 
till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt den tjänsteman som utses till 
beredningssekreterare. 
 
Förvaltningen kommer inför varje verksamhetsår i dialog med det samlade presidiet ta fram 
en aktuell sammanställning av de ärenden som skulle kunna lämpa sig för en 
medborgardialog anordnad av en fullmäktigeberedning. Ett ärende för medborgardialog 
anordnad av en fullmäktigeberedning kan även väckas genom en motion, ett budgetuppdrag 
eller ett initiativärende i kommunstyrelsen. I samtliga fall ska förslaget till ärende hanteras 
enligt riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete, dvs med start i det samlade presidiet. 
 
Närmare former för dialog mellan fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen 
gällande upprättande av strategiska styrdokument och start av fullmäktigeberedningar 
hanteras inom ramen för de möten som fastställs när ny mandatperiod startar.  
 



  2018/127, 1592/2018 2(2) 

Fullmäktige gav 180125 förvaltningen i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 
2018 med en beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen. 
Detta uppdrag får med denna riktlinje och denna tjänsteskrivelse anses vara genomfört.  
 
Beslutsunderlag 

1 Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Kommunikationschef 
Barn- och utbildningschef 
Socialchef 
Samhällsbyggnadschef 
Servicechef   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
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1 Bakgrund 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Detta regleras i Kommunallagen 5 kap 1 §. Fullmäktige utgör därmed den 
strategiska nivån i den politiska organisationen. Fullmäktige fattar, enligt de gällande 
riktlinjerna för styr- och ledningssystem, beslut att anta framtagna strategier och program för 
kommunen. Strategier och program är styrdokument som handlar om långsiktig utveckling 
av kommunen. 
 
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende 
eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Under mandatperioderna 2011-2014 och 2015-
2018 har fullmäktigeberedningarna arbetat fram strategier som kommunfullmäktige sedan 
antagit. Detta är inte aktuellt under mandatperioden 2019-2022. I de av fullmäktige antagna 
riktlinjerna för politisk organisation 2019-2022 tar i stället förvaltningen fram strategier på 
uppdrag av kommunfullmäktige. Detta genom ett uppdrag i den årliga budgeten eller genom 
andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en strategi, och vad en strategi 
kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, motioner eller från 
förvaltningen.   
 
Fullmäktigeberedningarnas uppdrag blir att genomföra dialog med invånarna i kommunen 
eller liknande aktiviteter. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman beredningarnas 
arbete och härigenom också det övergripande ansvaret för att utveckla den lokala 
demokratin.  

2 Syfte med riktlinjerna 
Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd för förtroendevalda, chefer och medarbetare i 
Ulricehamns kommun för att förstå de praktiska moment som arbetet med 
fullmäktigeberedningar innebär. Dessa riktlinjer utgör ett komplement till det som finns 
beskrivet i riktlinjer för politisk organisation 2019-2022 och i riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 

3 Fullmäktigeberedningar 
Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar för att genomföra medborgardialog eller 
liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av strategisk och principiell art för 
kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid 
större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en 
verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för invånarna. Fullmäktige 
beslutar i samband med detta en tidplan och budget för beredningens arbete.  
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Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden startar i det samlade presidiet, för att därefter beredas i fastställd ordning. 
En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till uppdrag för en 
fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion. 
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och är således alltid tillfälliga beredningar. 
Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som 
ska ingå i beredningarna inför varje uppdrag.  
 
Val av beredningsledamöter sker proportionellt. Nomineringarna hanteras inte av val- och 
arvodesberedningen. Beredningarna ska ha en beredningsledare och en vice 
beredningsledare. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen. Uppdrag ska i normalfallet kunna 
genomföras under tre månader. Budgeten ska innehålla medel för beredningsledarnas fasta 
arvoden samt sammanträdesarvoden för övriga ledamöter, inklusive kostnader för 
arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Budgeten ska även täcka annonskostnader, lokalhyra, 
fika, trycksaker, lokalhyra etc. Ersättning till beredningsledare, vice beredningsledare och 
övriga ledamöter regleras i kommunens regelverk för ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. Det är dock tillåtet för kommunstyrelsens ledamöter 
att närvara vid en medborgardialog eller liknande aktivitet dit allmänheten bjudits in, i syfte 
att lyssna på vad som framkommer, men det är beredningen som håller i medborgardialogen. 
 
Beredningen ska avrapportera sina slutsatser och rekommendationer till fullmäktige 
skriftligt. Därefter lämnas slutsatserna och rekommendationerna till förvaltningen som ska 
beakta detta i det fortsatta arbetet med det ärende medborgardialogen avsåg. 
 
En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet.  
 
Av Kommunallagen framgår att revisorerna ska granska även beredningar. Precis som för 
nämnder prövar revisorerna om beredningarna skött sin verksamhet på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna får rikta anmärkning även 
mot en fullmäktigeberedning. Det innebär att revisorernas granskning omfattar om 
beredningen arbetat enligt kommunfullmäktiges uppdrag och om beredningen följt den 
budget som de tilldelats av kommunfullmäktige. 

3.1 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 



 
 
 
 
6

Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. I 
uppdraget ingår inte att föra medborgardialog. Val- och arvodesberedningen ska ha 9 
ledamöter (inga ersättare). Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
 
Nomineringarna till de tillfälliga beredningarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. 
Val- och arvodesberedningen har en beredningsledare och en vice beredningsledare. 
Ledamöter i val- och arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan 
även väljas bland ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beredningsledaren i denna beredning har fast arvode enligt ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda m.fl. dock endast det år då val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs. 
 
Vid val- och arvodesberedningens möten förs mötesanteckningar, ej formella protokoll. 
Kommunsekreteraren är beredningsledaren behjälplig med kallelser, underlag och 
anteckningar.  

3.2 Beredningssekreterarens arbetsuppgifter 
De senaste mandatperioderna har det funnits utpekade tjänstemän från förvaltningen för att 
ge stöd åt beredningarna. Stödet har inneburit att kalla till möten, skriva anteckningar, 
planera medborgardialog, vara behjälplig att formulera texter, ansvara för att beredningens 
arbete dokumenteras i Ephorte, följa ekonomi/budget och bevaka att beredningens arbete 
följt tidplanen. Denna tjänsteman har även haft ämneskunskap inom det fält som de fasta 
beredningarna arbetat inom och varit organisatoriskt placerad i berörd sektor. 

Under denna mandatperiod blir beredningarnas uppdrag ett annat. Det blir kortare uppdrag 
med fokus på medborgardialog. Därmed behövs en ny typ av stöd från 
beredningssekreteraren, med mer inriktning på form än ämneskunskap. De utredare i 
sektorerna som fungerat som beredningssekreterare till de fasta beredningarna har således 
inte kvar detta som uppdrag. Inriktningen är istället att en tjänsteman på kanslifunktionen 
får som arbetsuppgift att vara ”ständig” beredningssekreterare under mandatperioden. Om 
flera beredningar skulle arbeta parallellt kan en annan lämplig tjänsteman få i uppdrag att 
också vara beredningssekreterare. Kommunchefen fattar då beslut om detta. 

 Beredningssekreterarens arbetsuppgifter: 

 Ha kunskap om grunden för fullmäktigeberedningarnas arbete gällande 
demokratifrågor, kommunallagen, kommunens organisation m.m  

 Ärendeansvarig i Ephorte från ”start” till ”mål”. Skriva fram uppdraget och 
sammanställningen enligt rätt beredningsordning 

 Utbilda och stödja ledamöter i beredningen om arbetets formella steg 

 Ha kunskap om olika typer av medborgardialog och ge råd och förslag till 
beredningen om vägval gällande detta. Genomföra omvärldsbevakning kring hur 
andra kommuner arbetar med medborgardialog, för att kunna utveckla arbetet 

 Sköta praktiska saker runt beredningens arbete. Exempelvis kalla till möte, skriva 
anteckningar, dokumentera, beställa fika och mat, publicering av information på 
kommunens webb, bevaka att tidplan följs, följa budgeten i qlikview, kontrollattestera 
fakturor, kvalitetssäkra fakta i underlag och tillse att beredningen använder 
kommunens grafiska profil i sin kommunikation m.m. 
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Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

 Ha dialog och kontakt med andra tjänstemän som kopplas till beredningens arbete. 
Exempelvis kommunikatör, ekonom och handläggare med ämneskunskap 

 Delta vid planering och genomförande av beredningens möten och 
medborgaraktiviteter. 

4 En fullmäktigeberedning – steg för steg 
 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

PROCESSHJUL 
för kommunfullmäktiges

BEREDNINGAR

Leds av 
kommunfullmäktiges 

presidium

Förvaltningen registrerar ett 
ärende i Ephorte och skriver 
fram uppdraget till fullmäktige 
för beslut - ärendet bereds via 
kommunstyrelsen.

Fullmäktige fastställer uppdraget, 
inklusive budget och tidplan, samt utser 
en tillfälligt sammansatt fullmäktige-
beredning efter nominering av partierna.

Uppdragsdialog och 
planering

Genomförande och 
sammanställning

Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs 
fram som ett ärende till 
fullmäktige.

Förslag att ge en 
fullmäktigeberedning 
ett uppdrag.

Uppdraget beskrivs i 
promemoria.

Det samlade presidiet 
beslutar att föreslå full-
mäktige att ge uppdraget
till en fullmäktigeberedning.

Sammanställningen lämnas 
över till kommunstyrelsen.

Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas.

 

 

4.1 Förslag att ge en fullmäktigeberedning 
ett uppdrag 

Förslaget tas upp i det samlade presidiet. Förslaget kan komma från 
förvaltningen, följa en framtagen plan, komma från en motion som antagits i 
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fullmäktige eller genom ett initiativärende. Det kan också vara ett budgetuppdrag. 

4.2 Uppdraget beskrivs i promemoria 
När samlade presidiet diskuterat förslaget och beslutat en inriktning att 
genomföra en fullmäktigeberedning tar förvaltningen fram en kort 
promemoria som sammanfattar det ärende som fullmäktigeberedningen ska 
involveras i samt mål och syfte med medborgardialogen. 
Beredningssekreteraren tar fram promemorian i samarbete med de tjänstemän som kan bistå 
med faktaunderlag. Promemorian lämnas till samlade presidiet. 

4.3 Samlade presidiet beslutar att föreslå 
fullmäktige att ge uppdraget till en 
fullmäktigeberedning 

När det samlade presidiet tagit del av promemorian och anser den färdig ges ett 
uppdrag till förvaltningen att ta fram en uppdragsbeskrivning med budget och tidplan. Det 
samlade presidiet kommer vid detta möte med anvisningar gällande just budget och tidplan. 

4.4 Förvaltningen registrerar ett ärende i 
Ephorte och skriver fram uppdraget till 
fullmäktige för beslut – ärendet bereds 
via kommunstyrelsen 

Kansliet registrerar ett nytt ärende i Ephorte för det aktuella uppdraget. 
Beredningssekreteraren ges uppdraget av kommunchefen. Inriktningen är att 
beredningssekreteraren är samma handläggare varje gång. Detta för att kunna ha rätt 
kunskap och kompetens att stödja fullmäktigeberedningen. Beredningssekreteraren 
formulerar ett uppdrag med tidplan och budget samt tar fram en tjänsteskrivelse. Budgeten 
ska innehålla medel för beredningsledarnas fasta arvoden samt sammanträdesarvoden för 
övriga ledamöter, inklusive kostnader för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Budgeten 
ska även täcka annonskostnader, lokalhyra, fika, trycksaker, lokalhyra etc. 

Mallar för detta bör tas fram för effektiv handläggning och överblick. I detta arbete är det 
viktigt att beredningssekreteraren samverkar med tjänstemän från den del av förvaltningen 
som ansvarar för det ärende som fullmäktigeberedningens uppdrag avser. De ovan nämnda 
handlingarna, tillsammans med promemorian utgör underlaget som anmäls till 
nämndsbehandling, med beredande utskottet som första instans. 

4.5 Fullmäktige fastställer uppdraget, 
inklusive tidplan och budget, samt utser 
en tillfälligt sammansatt fullmäktige-
beredning efter nominering av partierna 

Fullmäktige genomför en uppdragsdebatt i syfte att fastställa uppdraget och göra medskick 
till fullmäktigeberedningen. I samband med uppdragsdebatten ska fullmäktige utse 
ledamöter proportionerligt att fullgöra uppdraget. Bland de 9 ledamöterna ska en utses till 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige



 
 
 
 
9

beredningsledare och en till vice beredningsledare. Kommunsekreteraren och 
beredningssekreteraren ska förbereda så proportionaliteten i nominering och val av 
ledamöterna sker på ett korrekt och transparent sätt. Nomineringen genomförs inte av val- 
och arvodesberedningen.  

Beredningsledaren och vice beredningsledaren har ett fast arvode enligt kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden för förtroendevalda m.fl. Det fasta arvodet ges under 
den tid som fullmäktige beslutat i uppdraget. I det fasta arvodet ingår alla de moment som 
förväntas utföras inom ramen för beredningens arbete. Dessa moment preciseras längre fram 
i dessa riktlinjer. Dock utgår sammanträdesarvode till samtliga ledamöter, inklusive 
beredningsledare och vice beredningsledare.  

4.6 Uppdragsdialog och planering 
Efter fullmäktiges beslut bjuder fullmäktiges presidium in 
beredningsledaren, vice beredningsledaren och beredningssekreteraren till 
uppdragsdialog. Detta för att klargöra förväntningar och målsättningar 
gällande uppdraget. 

4.7 Genomförande och sammanställning 
Beredningsledaren kallar, med stöd av beredningssekreteraren, 
fullmäktigeberedningens ledamöter till ett uppstartsmöte för att planera 
arbetet. Därefter genomförs en eller flera medborgardialoger enligt vald 
metod. Beredningssekreteraren är behjälplig med planering och 
dokumentation.  

Medborgardialog är ett interaktivt arbete som kräver förberedelse. Beredningen ska ta fram 
en kommunikationsplan, inklusive en tid- och aktivitetsplan för sitt arbete. Kompendium för 
medborgardialoger kan ge stöd i arbetet. Olika former medborgardialog kan passa för olika 
uppdrag och olika målgrupper.  I samband med medborgardialogen bör en kort information 
om vår politiska organisation och beredningarnas uppdrag och roll lämnas. 
 
Vid medborgardialogernas genomförande är det sannolikt att kunskapsstöd behövs från den 
del av förvaltningen som har kunskapen om det aktuella ärendet. Det är viktigt att involvera 
dessa kompetenser i planering och genomförande av medborgardialogen. 
 
Erfarenheterna visar att det vid beredningarnas möte med medborgare också ofta ställs 
verksamhetsrelaterade frågor som ligger utanför det aktuella uppdraget för beredningen.  
Givetvis måste dessa synpunkter tas hand om på lämpligt sätt. Beredningsledaren kan 
exempelvis styra det till att detta tas i slutet av mötet för att inte avleda fokus från 
beredningens huvuduppdrag. Beredningen kan också försöka att till stor del styra dessa 
frågor till kommunens webb där det finns olika sätt att lämna synpunkter och förslag. 
 
Det är viktigt med återkoppling i någon form till de medborgare som har varit aktiva under 
dialogtiden. En systematik för denna återkoppling till medborgaren är viktig. På kommunens 
webb kan medborgarna följa beredningens arbete. Informationen uppdateras under tiden 
beredningen arbetar med sitt uppdrag.   

Beredningen har för den ekonomiska redovisningen en så kallad ”aktivitet” under budgeten 
för kommunfullmäktige som kan följas i qlikview av beredningssekreteraren. 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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4.8 Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs fram som ett 
ärende till fullmäktige 

I tidplanen som fullmäktige fastställt anges när fullmäktigeberedningen ska 
vara färdiga med sitt uppdrag och redovisa detta för fullmäktige. Redovisningen 
ska lämnas direkt till fullmäktige, ej beredas via kommunstyrelsen.  Sammanställningen blir 
en punkt på fullmäktiges dagordning och beredningen ska närvara för att föredra vad som 
framkommit. Beredningssekreteraren bevakar att sammanställningen lämnas in på rätt 
datum för att möjliggöra att tidplanen hålls. I detta skede kan även någon 
kommunikationsinsats bli aktuell. 

4.9 Sammanställningen lämnas över till 
kommunstyrelsen 

På aktuellt fullmäktigemöte redovisar fullmäktigeberedningen samman-
ställningen av det som framkommit vid medborgardialogen. Redovisningen 
kan inte avslås eller antas. Har fullmäktige synpunkter kan detta noteras i 
protokollet genom att ledamöterna lämnar in en skriftlig protokollsanteckning. Fullmäktige 
har även möjlighet att ge beredningen eller kommunstyrelsen/förvaltningen kompletterande 
uppdrag. Sammanställningen lämnas till kommunstyrelsen rent formellt men i praktiken till 
förvaltningen och tas omhand i det fortsatta arbetet. 

4.10 Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas 

Beredningssekreteraren färdigställer ärendet i Ephorte och ser till att all 
relevant dokumentation sparas i ärendet. Den information som kan utgöra en 
bra återkoppling till invånarna i kommunen tillgängliggörs på kommunens 
webb. 

Exempel på dokumentation som ska sparas i ärendet: 

 Promemoria 

 Uppdragsbeskrivning med budget och tidplan 

 Tjänsteskrivelser 

 Protokoll från fullmäktige  

 Minnesanteckningar och dagordningar från beredningens möten 

 Inbjudningar till och minnesanteckningar från medborgarträffar eller motsvarande 

 Eventuella enkätformulär och enkätsvar 

 Kopia av mailutskick i samband med enkätformuläret 

 Inbjudningar till medborgarträffar 

 Dokument inför vägledningsdebatt 

 Tid- och aktivitetsplan för beredningens arbete 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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 Kommunikationsplan för beredningens arbete 

 Sammanställning av beredningens arbete 

 m.m. 

 

 

 

 

 

Pehr Johansson 
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§ 188/2018 
 

Ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 - 2022 
Dnr 2017/706 
 
 
Sammanfattning 
Val- och arvodesberedningen har tagit fram förslag på regler för ersättningar och arvoden 
till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-27 från kanslichef 
2 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden  

2019 - 2022 
3 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen 2018 04 24 §4.  

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2019-2022 antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2019-2022 antas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

18 04 27 

Tjänsteskrivelse - Ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 
2019 - 2022 
Diarienummer 2017/706, löpnummer 646/2018 
 
Sammanfattning 
Val- och arvodesberedningen har tagit fram förslag på regler för ersättningar och arvoden 
till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2019-2022 antas. 
 
 
Ärendet 
Val- och arvodesberedningen fick av fullmäktige 2017-12-14, § 220, i uppdrag att ta fram 
förslag på regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. för 
mandatperioden 2019–2022. Förslaget bereds via kommunstyrelsen och ska beslutas på 
fullmäktige 2018-06-20. Budget för val- och arvodesberedningens arbete fastställdes till 50 
000 kr.  
 
Val- och arvodesberedningen har slutfört sitt uppdrag och lämnar här sitt förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden  
2019 - 2022 

2 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen 2018 04 24 §4. Förslag vidare till 
kommunfullmäktige 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Ekonomifunktionen 
Personalfunktionen/lön   
 
 
 
 
 

Pehr Johansson Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
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ULRICEHAMNS KOMMUN 

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda 
m.fl. mandat- 
perioden 2019-2022 

Fastställda av kommunfullmäktige: 

 

§ 1 
Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser äger tillämpning på 

I Förtroendevalda i kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar samt i 
kommunens styrelser och nämnder. 

II Av kommunfullmäktige eller kommunal styrelse eller nämnd utsedd 
förtroendevald när ersättning inte lämnas från samarbetsorgan, annan 
organisation eller liknande 

 i samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande 

 i interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande 

 såsom kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor,  
föreningsstämmor e d 

 såsom kommunens representant i samband med särskilda uppdrag 

 en ledamot i en fullmäktigeberedning när beredningen genom särskilt beslut 
gett ett specifikt uppdrag till beredningsledare, vice beredningsledare eller en 
ledamot i beredningen.    

III Av kommunen utsedda revisorer 

IV Andra än kommunala förtroendevalda, som är ledamöter eller 
ersättare i av fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd formellt 
inrättat samrådsorgan;  
detta gäller då ersättning ej lämnas från annan myndighet eller 
organisation eller inom ramen för anställningsavtal. 

Tolkning i övrigt av reglernas tillämpningsområde, avgörs enligt § 19 av 
kommunstyrelsen.  
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§ 2 
Grundbelopp  

Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senast beslutade, 
riksdagsmannaarvodet. 

Utifrån grundbeloppet utgår månadsarvoden och sammanträdesarvoden med 
en angiven procentsats.  

Den procentsats som anges för respektive månadsarvode avser den 
ekonomiska ersättningen för uppdraget i procent av grundbeloppet och avser 
inte tjänstgöringsgrad. 

Uppräkning av andra belopp än grundbeloppet sker enligt följande formel: 

 riksdagsmannaarvode innevarande år  
 riksdagsmannaarvode föregående år 
 
 
§ 3  
Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår för deltagande i sammanträde 
samt för deltagande i verksamhet av annat slag än sammanträde, vilken 
beslutats av behörigt kommunalt organ eller på dess uppdrag. Arvode utgår för 
den faktiska tid som sammanträdet/förrättningen pågår. 

Arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per 
tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 196 kr/tim. 
Detta belopp uppräknas varje år enligt formeln i § 2. Ersättning utgår per 
påbörjad halvtimme. 

Arvode utgår även till ersättare som utan att tjänstgöra är närvarande vid 
sammanträde/ förrättning. 

Förrättningsarvode utgår för samtliga folkvalda (ordinarie och ersättare) som 
deltar på fullmäktigs sammanträde.  

I övrigt utgår inte sammanträdes-/förrättningsarvode till hel- eller 
deltidsarvoderad förtroendevald i vars årsarvode inkluderas ersättning för 
sammanträden/förrättningar. 

Arvode utgår inte till anställd i kommunen, vilken i denna egenskap deltar i 
sammanträde/förrättning. 
 
 
 
 

- 1,00 = procentsatsen
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§ 4 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utgår enligt nedan för 
sammanträde/ förrättning som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode. 

Ersättning utgår enligt följande: 

Löntagare ersätts med belopp som motsvarar den faktiskt förlorade 
arbetsförtjänsten. För att få ersättning ska den förtroendevalde lämna intyg 
från arbetsgivaren om hur stor inkomstförlusten är per timma. Intyg lämnas 
vid mandatperiodens början samt vid förändring av inkomstförhållandena. 

För den som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning, som under 
dagtid  
kl 08.00-18.00 deltar i möte som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode ska den förtroendevaldes inkomst fastställas med ledning 
av de tre sista årens taxering. 

Personer som inte i övrigt faller in under ovanstående kategorier, ska genom 
intyg kunna styrka sin inkomstförlust på ett godtagbart sätt. 

Tillämpningsanvisning 
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har 
förlorat arbetsinkomster. En förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid, uttag av flextid, semester etc. 
har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också 
att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när den 
förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan 
reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och 
därför inte föranleder något löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

 

§ 5  
Ersättning för förlorade semesterförmåner 

Förtroendevald, som genom intyg från arbetsgivaren, kan visa att 
semesterförmånen faktiskt påverkats av uppdraget har rätt till en ersättning 
för förlorade semesterdagar med styrkt förlorad arbetsinkomst enligt § 5. 
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§ 6 
Pensionsbestämmelser 

Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40 % av 
grundnivån i förtroendeuppdraget. Vid början av varje mandatperiod 
fastställer kommunstyrelsen vilka förtroendevalda som omfattas av PBF. 

För förtroendevalda gäller omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige 2014-09-29, § 92.  
För samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller avtalets 
pensionsbestämmelser. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller för 
förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag 
hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 % av heltid.  

 

§ 7 
Ersättning för barntillsynskostnader 

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år.  

Ersättning utbetalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 

 

§ 8 
Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad 
eller svårt sjuk 

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad och som inte ersätts 
på annat sätt.  

Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 
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§ 9 
Ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionshinder för de styrkta 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde 
eller förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t 
ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. 

 

§ 10 
Ersättning för övriga kostnader 

För andra kostnader än vad som avses ovan betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkommit. 

Ersättning kan utgå, efter prövning i kommunstyrelsen.  

 

§ 11 
Reseersättning 

För resor som har direkt samband med uppdrag som arvoderas enligt dessa 
bestämmelser, utgår ersättning för resor från bostaden till platsen för 
sammanträdet/förrättningen och omvänt (eller motsvarande sträcka) om detta 
avstånd överstiger tre kilometer enkel resa. För resa till/från 
sammanträde/förrättning som föranleder extra resa från/till ordinarie 
arbetsplats utgår motsvarande ersättning. 

Utöver detta kan ersättning ges för resekostnad, som har direkt samband med 
uppdrag att justera protokoll. 

Ersättning utgår enligt bilersättningsavtal som gäller för kommunens 
anställda. 

För förtroendevald med begränsat arvode utgår reseersättning för uppdrag 
som har direkt samband med det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat 
arvode utgår. 

Tillämpningsanvisning 
För förtroendevalda gäller Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten  

http://ueph1.samkom.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA%20(JP)&SA_ID=2341
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antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22, § 19. Enligt denna ska i första 
hand kommunens poolbilar användas.    

Resan enligt § 11 sista stycket ska ha ett direkt och uppenbart samband med 
det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat arvode utgår. På den 
förrättningsblankett som lämnas för reseersättningen, ska tydliggöras vilket 
specifikt uppdrag som föranleder resan. 

 

§ 12 
Förutsättningar för att erhålla arvoden och ersättningar 

För att få ersättning enligt §§ 4-5 och §§ 7-11 ska den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förlusten/kostnaden redovisas på särskild 
blankett som finns att hämta på kansliet. 

Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommun-styrelse och nämnd betalas ut utan föregående anmälan. För övriga 
sammanträden/ förrättningar ska den förtroendevalde redovisa tid på särskild 
blankett. 

Yrkande om ersättningar ska framställas snarast dock senast inom sex 
månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 

 

§ 13 
Begränsat arvode 

Begränsat arvode utgår till vissa förtroendevalda som fullgör uppdrag som 
ersätts med mindre än 40 %. Omfattning framgår av bilaga. 

 

§ 14 
Hel- och deltidsarvode 

Heltids- eller deltidsarvode utgår till förtroendevalda med uppdrag som ersätts med 
minst 40 %. Uppdrag och omfattning framgår av bilaga. 

Arvode till hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald innefattar alla arvoden samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning som har samband 
med angivet uppdrag eller som utförs på uppdrag av behörigt organ. 
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår inte. Rätt till ledighet motsvarande 
semester enligt semesterlagen. 
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I arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande ingår att vikariera för 
ordföranden under dennes ledighet. På samma sätt ingår i arvodet för 
kommunfullmäktiges vice ordförande att vikariera för ordföranden under dennes 
ledighet. 

För hel- och deltidsarvoderade som ersätts med minst 40 %, är Ulricehamn 
stationeringsort.  

 

Tillämpningsanvisning 

När en förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av dessa uppdrag 
understiger 40 % men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40 % eller 
mer, ska dessa förtroendevalda inte erhålla sammanträdesarvoden samt 
ersättningar för förlorad arbetsinkomst och semesterersättningar. 

 

§ 15 
Sjukfrånvaro för den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.   

Förtroendevald som inte kan fullfölja sitt uppdrag till följd av sjukdom är sjukledig 
så länge arbetsoförmågan kvarstår. Behovet av sjukledighet utöver 7 kalenderdagar 
ska styrkas genom läkarintyg. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt 
lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukfrånvaron till kanslifunktionen, som i sin tur 
underrättar personalfunktionen som betalar ut arvoden och anmäler till 
Försäkringskassan.  

För att få rätt till sjukpenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler 
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  

Om arvodet inte räknas som SGI av försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med försäkringskassans bestämmelser. 

Dagsarvode beräknas enligt följande; totalt årsarvode 
                                                                  365 

 

För de berörda förtroendevalda gäller följande.  

Dag 1 - karensdag; ingen ersättning   

Dag 2-14      - sjuklön 80 % av arvodet enligt lagen om sjuklön  

Dag 15-90    - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns kommun 10 
%) ** 
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Dag 91-360  - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns kommun 10 
%) *,**  

Dag 361 -   - Ersättning enligt Försäkringskassans bestämmelser, för närvarande 75 
% 

* Då förtroendevald inte omfattas av avtalsgrupp sjukförsäkring (AGS), ersätter 
Ulricehamns kommun den förtroendevalde med 10 % under dag 91 – 360 så att 
ersättningen motsvarar ersättningen för anställd personal.  

** Har den förtroendevalde ett arvode som överstiger maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler justeras kommunens ersättning, så att den 
sjuklön som betalas ut motsvarar 90 procent av maxtaket i försäkringskassans 
regler.  

 

§ 16 
Föräldraledighet för den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid    

Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller, vilket innebär att föräldrapenning 
betalas ut från försäkringskassan med 80 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Därutöver betalas föräldrapenningtillägg ut 
från Ulricehamns kommun med 10 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Detta gäller under samma tidsperiod som 
gäller för arbetstagare.  

Tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn betalas ut från Försäkringskassan 
med 80 % av arvodet. 

För att få rätt till föräldrapenning är det viktigt att respektive förtroendevald 
anmäler arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  

Om arvodet inte räknas som SGI av försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med försäkringskassans bestämmelser. 
 
 
§ 17 
I månadsarvode ingående arbetsuppgifter 
I månadsarvode till ordförande och beredningsledare inkluderas i tillämpliga delar 
ersättning bl. a. för  

 att leda fullmäktiges, fullmäktigeberedningens, kommunstyrelsens, nämndens 
verksamhet 

 att följa förvaltningens arbete 
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 överläggningar med verksamhetsansvariga 

 överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ 

 genomgång/beredning inför sammanträde, förrättning, besiktning o dyl. 

 representera nämnden i övrigt för uppdrag som nämnden kan besluta om 

För vice ordförande i nämnd och vice beredningsledare ingår i årsarvodet 
förrättningar enligt ovan i tillämpliga delar, att vid behov ersätta ordföranden på 
sammanträden och i övriga uppdrag samt att i övrigt vara tillgänglig för uppdrag 
som nämnden kan besluta om. 

För övriga årsarvoderade inkluderas årsarvodet förrättningar enligt ovan i 
tillämpliga delar. 

För förtroendevald med begränsat arvode (under 40 % av grundbeloppet) utges 
sammanträdes-/förrättningsarvode för deltagande i protokollförda sammanträden 
samt förrättningar utanför kommunen. För beredningsledare och vice 
beredningsledare utges sammanträdes/förrättningsarvode då samtliga i 
beredningen är kallade. 

För arvoderade gruppledare i de politiska partierna i kommunfullmäktige, gäller 
inte denna paragraf. 

 

§ 18 
Allmänt 

Utbetalning av heltids-, deltids- och begränsat arvode görs med procentsats av 
grundbeloppet enligt bilaga varje månad. 

Om förtroendevald avgår under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan 
denna och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

 

§ 19 
Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen.  
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§ 20 
Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden 

 

Uppdrag                                                     %  
Kommunfullmäktige, ordf 25   
vice ordf  12 
   
 
Beredningsledare – tillfälliga  8  
Vice beredningsledare – tillfälliga    5  

Utgår endast för tid då beredningen arbetar enligt ett uppdrag från 
kommunfullmäktige. I denna bedömning av arvode ingår uppdraget 
för beredningsledare och vice att träffa berörd arbetsgrupp i 
kommunstyrelsen (enligt utvärdering av den politiska organisationen 
ett led i ett ökat informationsflöde mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen) 

  
 
Val- och arvodesberedningen, beredningsledare  4    
Vice beredningsledare   2 
 Endast år då val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs 
 
 
Kommunstyrelsen, ordf 100   
förste vice ordf     60   
andre vice ordf (oppositionsråd)       90  
Biträdande kommunalråd för ordf   60   
Biträdande kommunalråd för förste vice ordf    40  

De biträdande kommunalråden är tillika samtalsledare i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande. 

Biträdande oppositionsråd     60   
Det biträdande kommunalrådet är tillika vice samtalsledare i 
kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.   

 
 
Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn och Tranemo, 
ordf    12  
vice ordf      7 
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Uppdrag                                                     %  
 
 
Individnämnd, ordf   10 + 5  

+5 avser särskilt det ”jouransvar” för myndighetsutövning som 
finns i detta uppdrag 

Vice ordf          5  
När ordförande har en sammanhängande frånvaro som är 1 
vecka eller längre ska jouransvarsersättningen (+5) flyttas över 
till vice ordförande för motsvarande tid.  

 
Valnämnden, ordf    4 (1)   

4 endast år då val till riksdag, kommun och landsting, val till EU-
parlamentet eller folkomröstning genomförs. 1 övriga år 

Vice ordförande   2  
Endast år då val till riksdag, kommun och landsting, val till EU-
parlamentet eller folkomröstning genomförs. 
     

 
Revisorer, ordf     5  
     ledamot    4  
 
 
Överförmyndare och ersättare -   

Lönesätts i annan ordning; utses av fullmäktige från 
förvaltningsorganisationen 

 
 
Arvode till de politiska partiernas gruppledare i  
kommunfullmäktige    6   

Gruppledare har rätt till förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 
4 när de blir kallade till gruppledarmöten av presidiet i 
kommunstyrelsen eller presidiet i kommunfullmäktige, även då 
dessa inte är protokollförda. 

 







Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-05-03 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§ 152/2018 
 

Ansökan om partistöd 2018 
Dnr 2017/858 
 
 
Sammanfattning 
I kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 
2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-05 från kanslichef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
Protokollsanteckning 
Niclas Sunding (SD), Mikael Levander (NU) och Roland Eriksson (L) anmäler jäv, lämnar 
lokalen och deltar därmed inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-05-03 

 Sida 2 av 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
Anteckning 
Eftersom vald justerare är jävig i ärendet justeras paragrafen efter det att justerare är utsedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-05 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om partistöd 2018 
Diarienummer 2017/858, löpnummer 5315/2017 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 
2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Grundstöd    Mandatstöd (antal mandat) 
 
S  45 500 kr   (13)  177 450 kr 
C  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
M  45 500 kr   (10)  136 500 kr 
SD 45 500 kr    (3)   40 950 kr (tom stol)  
NU  45 500 kr   (3)   40 950 kr 
MP  45 500 kr    (3)    40 950 kr 
V  45 500 kr   (2)    27 300 kr 
L  45 500 kr    (2)    27 300 kr 
KD  45 500 kr    (2)   27 300 kr 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summa grundstöd 409 500    Summa mandatstöd 655 200 kr  
 
Totalt 1 064 700 kr 
 
 
Ärendet 
I Kommunallagen (KL) har från och med aktuell mandatperiod införts nya regler avseende 
det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29-32. Dessa 
regler innebär bland annat ett krav på att partierna årligen redovisar att partistödet har 
använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Kommunfullmäktige har möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade 
tomma stolar. I ovan redovisning utgår 3 mandatstöd till SD, som har 4 mandat men en tom 
stol. 
 
Partistödet utgörs av 
- Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 
2018 = 45 500 kr) 
- Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat 
och år (för 2018 = 13 650 kr x antalet mandat) 
 
Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad. 
Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april 
året efter det år partistöd utbetalts för. Har sådan redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för innevarande år.  
 



  2017/858, 5315/2017 2(2) 

För 2018 har redovisning och granskningsrapport avseende partistöd för 2017 lämnats in 
från samtliga partistödsberättigade partier till utsatt datum, 1 april. Likaså har ansökningar 
om partistöd för 2018 lämnats in så att de har kunnat beredas inför detta beslut. 
 
Partistöd utbetalas för 2018 med totalt 1 064 700 kr. Motsvarande belopp har anslagits i 
2018 års budget. Utbetalningen verkställs under juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Ekonomichef 
 
 
 

Pehr Johansson  
Kanslichef  
  
  

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2018-06-04 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 189/2018 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken, april 2018 
Dnr 2018/282 
 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 27 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett 
nytt liknande dokument. En del dokument som är tidsatta till 2017 har redan reviderats eller 
ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. 
Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken. Dessa kommer att fortsätta 
gälla men bör tas bort från författningshandboken. 
 
Förvaltningen fick 2015 § 114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta sker årligen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-25 från kommunchef 
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2018 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshand-
boken antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshand-
boken antas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-04-25 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken, april 2018 
Diarienummer 2018/282, löpnummer 1854/2018 

Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 27 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett 
nytt liknande dokument. En del dokument som är tidssatta till 2017 har redan reviderats eller 
ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. 
Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken. Dessa kommer att fortsätta 
gälla men bör tas bort från författningshandboken. 

Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att anta förslagen till förändringar 
i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken. 

Ärendet 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I denna översyn 
behandlas 27 av dokumenten i författningshandboken. 

Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Alla befintliga styrdokument i författningshandboken har tidssatts, dvs fått ett 
angivet år då de senast ska revideras, förnyas eller upphöra att gälla, efter politiskt beslut.  
I dagsläget finns drygt 150 styrdokument i författningshandboken, varav en del är antagna 
för ungefär 20 år sedan. Flera av dokumenten är föråldrade, brister i eller saknar aktualitet. 
En del hänvisar till den förvaltningsorganisation som fanns före 2011.  

- Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att
ersättas av ett nytt liknande dokument.

- En del av dokumenten som är tidssatta till 2017 har redan reviderats eller
ersatts av nya dokument och bör utgå, detta anges då i kommentarskolumnen i
bilagan.

- För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas.
- Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken. Dessa kommer

att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken.

Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som 
under året är aktuella för att upphöra gälla. I samband med kommande revideringar kommer 
styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer 
för styr- och ledningssystem. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
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1. Dokumenten i författningshandboken 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i den 
kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I dagsläget finns drygt 150 styrdokument i författningshandboken. De är 
fördelade på följande kategorier: 

- Strategier  
- Program  
- Plan  
- Policy  
- Riktlinjer  
- Regler  

Enligt Riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om 
dokumentet ska fortsätta att gälla. I denna bilaga återfinns 27 dokument som ska behandlas, de flesta föreslås få förlängd tidssättning, några 
föreslås utgå ur författningshandboken. 

I sammanställningen återfinns dokument som tidsatts till 2017 samt några med senare tidssättning. Det anges också var och när de beslutats, 
ansvarig chef samt kommentarer med förslag till beslut för varje styrdokument.  
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2. Strategier 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Måldokument för 
framtidens skola 

KF 2012 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Måldokument för sjön 
Åsunden 

KF 2012 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Måldokument för 
tillgänglighet 

KF 2012 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Marknadsplan - Varumärke 
Ulricehamn 

KF 2006 2017 KC Föreslås förlängas till 
2018. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_framtidens_skola.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_framtidens_skola.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_sjon_asunden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_sjon_asunden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
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3. Program 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Konkurrensprövning - 
riktlinjer för 

KF 2005 2017 EkC Föreslås förlängas till 
2018. Under 2018 bör 
det prövas om det 
fortfarande finns behov 
av riktlinjer för 
konkurrensprövning. 

Kulturstrategi KF 2008 2017 SC Service Slutlig uppföljning gjord 
i årsbokslutet för 2017. 
Dokumentet föreslås 
utgå. 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/program/konkurrensprovning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/program/konkurrensprovning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/program/kulturstrategi.pdf
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4. Plan 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Del 1  Avfallsplan 
Handlingsprogram 
Del 2  Avfallsplan 
Planeringsunderlag 
Del 3  Avfallsplan 
Miljöbedöming 
Del 4  Renhållningsordning 

KF 2007 2017 SC MSB 
 

Föreslås förlängas till 
2018. 

 Åtgärdsplan  
Program för delaktighet för 
personer med 
funktionsnedsättning  
2012 - 2016 

KS 2012 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

KS 2016 2018 KC Förlängs till 2019 i 
avvaktan på uppföljning 
av ”Jämställt västra 
Götaland” 

Handlingsplan för 
krisberedskap 2015-2018 

KS 2016 2018 KansliC Förlängs till 2019 och 
avslutas när ny 
handlingsplan tas fram 
2019 

 Åtgärdsplan 2013-09-12  
Framtidens grundskola 

KS 2013 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_4.pdf
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5. Policy 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

 

Inga policydokument föreslås avslutas eller få ändrad tidssättning.  
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6. Riktlinjer 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Dokumentationspolicy för 
Ulricehamns museum 

KS 2004 2018 SC Service Föreslås förlängas till 
2019. 

Ekonomiska styrprinciper KF 2010 2017 EkC Föreslås förlängas till 
2018. 

Hantering av 
ensamkommande 
asylsökande barn som fyller 
18 år under asylprocessen. 

KS 2017 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås 
utgå, behov av ett 
styrdokument finns inte 
längre. 

Insamlingspolicy för 
Ulricehamns museum 

KS 2004 2018 SC Service Föreslås förlängas till 
2019. 

Lokala värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen 

KS 2013 2017 SC Välfärd Föreslås förlängas till 
2018. 

Riktlinjer för muta och 
bestickning 

KS 2012 2017 EkC Föreslås förlängas till 
2018. 

Riktlinjer för försörjningsstöd KS 2015 2017 SC Välfärd Föreslås förlängas till 
2018. 

Riktlinjer för socialpsykiatrin KS 2013 2017 SC Välfärd Föreslås förlängas till 
2018. 

Skötselplan för grönytor + 
bilaga 

KS 2001 2017 SC MSB Föreslås förlängas till 
2018. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/dokumentationspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/dokumentationspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/ekonomiska_styrprinciper.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/insamlingspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/insamlingspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lokala_vardighetsgarantier_aldreomsorgen.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lokala_vardighetsgarantier_aldreomsorgen.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/socialpsykiatri.pdf
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7. Regler 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KS/nämnd, år) 
Tidssättning (tid då 
dokumentet ska 
revideras eller upphöra 
att gälla) 

Ansvar Kommentarer 

Aktion mot skadegörelse och 
anlagd brand - För ett 
tryggare och säkrare 
Ulricehamn  

KS 2008 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Flaggningsregler KS 2007 2017 KC Föreslås förlängas till 
2018. 

Instruktioner 
investeringsprocessen 

KS 2013 2017 EkC Föreslås utgå ur 
författningshandboken, 
då instruktioner för 
investeringsprocessen 
inte behöver fastställas 
på politisk nivå. 
Förvaltningen kan 
fastställa instruktioner 
med utgångspunkt från 
politiska beslut om 
ekonomiska 
styrprinciper. 

Internpriser på lokaler KF 1999 2018 SC Service Föreslås förlängas till 
2019. 

Reglemente för valnämnden KF 2010 2017 KansliC Föreslås förlängas till 
2018. 

Reglemente för kontroll av 
verfikationer 

KF 2013 2017 EkC Föreslås förlängas till 
2018. 

Regler för intern kontroll KF 2015 2018 KC Föreslås förlängas till 
2019 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/flaggningsregler.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/instruktion_investeringsprocess.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/instruktion_investeringsprocess.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/internpriser_lokaler.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_valnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
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§ 190/2018 
 

Årsredovisning 2017 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2018/215 
 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2018-03-16, § 13, 
beslutat att fastställa årsredovisning för 2017. Tillsammans med revisionsberättelsen 
överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 från kommunsekreterare 
2 Protokollsutdrag 2018-03-16  § 13 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 
3 ÅR-17 fastställd 
4 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 1 
5 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 2 
6 Uppföljning av VP 2017 bil 3 
7 Uppföljning av Internkontrollplan 2017 bil 4 
8 Revisionsberättelse med underlag SÄRF 2017 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Catharina Örtendal Rylid (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar därmed inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-23 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2017 för Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2018/215, löpnummer 2242/2018 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2018-03-16, § 13, 
beslutat att fastställa årsredovisning för 2017. Tillsammans med revisionsberättelsen 
överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokollsutdrag 2018-03-16  § 13 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 
2 ÅR-17 fastställd 
3 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 1 
4 SÄRF Årsredovisning 2017 Bil 2 
5 Uppföljning av VP 2017 bil 3 
6 Uppföljning av Internkontrollplan 2017 bil 4 
7 Revisionsberättelse med underlag SÄRF 2017 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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av förvaltningsärenden har 
inneburit en ökning av antalet 
remissärenden. 

Vår kompetens och erfarenhet 
efterfrågas också vad gäller 
utbildning. Vi kan se tillbaka 
på ett rekordår i antal besök 
på vår välkända övnings- och 
utbildningsanläggning Guttasjön. 
Nationella som internationella 
studiebesök har genomförts och 
många, både från när och fjärran, 
har utbildats. Efter 30 år har 
behovet att förbättra och förnya 
anläggningen blivit en angelägen 
fråga.

Vårt uppdrag inkluderar att 
biträda våra medlemskommuner 
med kunskap och resurser inom 
krisberedskap, civilt försvar 
och säkerhetsskydd. Här ser vi 
utvecklingsbehov och ett arbete 
där räddningstjänsten involveras i 
dessa frågor är påbörjat.

Förbundsgemensamma 
rekryteringssatsningar, bland 
annat en gemensam prova 
på-kväll på samtliga 17 RiB-

kårer, har genomförts. Två 
inspirationskvällar för kvinnor 
har anordnats för att synliggöra 
att räddningstjänst är ett arbete 
för alla. Vi hoppas kunna förvalta 
det stora intresse som finns hos 
målgruppen. 

Räddningstjänst i samverkan 
i Västra Götaland, Räddsam 
VG, är ett regionalt forum med 
samtliga 18 räddningstjänster, ett 
område med drygt 1,6 miljoner 
invånare. Vi deltar i de etablerade 
arbetsgrupperna som behandlar 
frågor kring förebyggande 
respektive operativ verksamhet, 
utbildning och personal. Vi 
ser tydliga samordningsvinster 
med dessa gränsöverskridande 
samarbeten. Under hösten 
hölls de första gemensamma 
utbildningarna för operativ 
personal. SÄRF var även 
involverade i arbetet inför och 
under EU-toppmötet i Göteborg 
i november 2017 vilket innebar 
nya, positiva erfarenheter. 

Inför framtiden står vi inför 
olika men framförallt stora 

utmaningar. Fokus ligger på 
långsiktigt arbete samtidigt som 
vi ska kunna erbjuda anpassade 
förmågor i dagsaktuella olyckor. 
Klimatförändringar påverkar vår 
värld med behov av förebyggande 
och proaktiva ageranden liksom 
ökade krav på civilt försvar. En 
åldrande befolkning förändrar 
samhällsstrukturerna som 
kräver trygghetsskapande 
åtgärder från samhället. 
Förekomsten och ökningen 
av antagonistiska hot och dåd 
innebär nya problemlösningar 
för blåljuspersonal. Den 
tekniska utvecklingen går snabbt 
framåt men likaså behovet av 
miljövänligare släckmetoder. 
Under 2018 kommer två 
ensamutredare, utsedda av 
regeringen att presentera 
”112-utredningen” samt ”En 
effektivare räddningstjänst” där 
svensk räddningstjänst spelar en 
väsentlig roll.

Förbundsledningen har ordet

Året har inneburit en 
stor förändringsresa 
för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
SÄRF. Efter en omfattande 
och ambitiös översyn med stort 
engagemang och delaktighet 
från medarbetare och Direktion, 
trädde en ny organisationsstruktur 
i kraft 2018-01-01. Resultatet 
är en nutidsorienterad och 
medarbetarstyrd organisation 
i utveckling mot en modern, 
offentlig förvaltning med 
samhällsuppdraget som 
ledstjärna. Efter alltför många 
års vikariatkedjor har ett stort 
antal fasta befälstjänster lysts ut 
och tillsatts. Det nya SÄRF har 
satts i rörelse där möjligheterna 
att bygga broar både internt 
och externt har öppnats och 
förstärkts. 

Under året startades arbetet med 
den interkontrollplan som också 
infördes. Verksamhetsplanens 
måluppfyllelser har för andra 
året i rad koncentrerats för att 
hantera det stora antal mål i 
Handlingsprogram 2016-2019. 

Samma målformuleringar 
behålls dock och vi uppnår 
våra övergripande mål liksom 
samtliga mål enligt Lagen om 
mot skydd mot olyckor, LSO. En 
egeninitierad förbyggandeaktivitet 
har nått mycket goda resultat, 
att prioritera och utföra tillsyner 
på vårdboenden inom alla våra 
medlemskommuner. Under 2018 
fortsätter arbetet med nollresultat 
som effektmål.

Det totala antalet 
räddningsinsatser ligger på 
samma nivå som föregående 
år. Noterbart är ökningen av 
antalet trafikolyckor inom vårt 
område. En tänkbar koppling 
är trafikökningen på Rv 40 där 
utbyggnaden av motorvägen 
mellan Borås och Ulricehamn har 
bidragit till att fler trafikanter än 
tidigare väljer denna väg framför 
E20 vid förflyttning till och från 
Stockholm. 

Delaktighet har kännetecknat 
arbetet med årets arbetstidsavtal. 
Partsammansatta arbetsgrupper 
har arbetat fram ett lokalt 

arbetstidsavtal för förbundets 
heltidskårer. Ett nytt centralt 
avtal för räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB, föranledde 
även ett nytt lokalt avtal. Det 
sistnämnda har varit föremål för 
uppmärksamhet och diskussion 
både på nationell som lokal nivå 
med ett politiskt intresse. Vi har 
dock lyckats öka antalet sökande 
under 2017 och har anställt fler än 
på många år. 

Vi fortsätter att utveckla och 
förbättra lokaliteter, materiel och 
metoder med god arbetsmiljö 
i fokus. Vår målsättning är att 
arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
hela verksamheten som en 
naturlig del i vardagen såväl som i 
förändring. 

Flera av våra medlemskommuner 
befinner sig i expansiva faser 
med mycket nybyggnation. 
En utveckling som medför 
att vår kompetens efterfrågas. 
Årets inkomna ärenden, 
däribland byggärenden, 
har ökat markant. Även 
polisreformens decentralisering 

Verksamhet i ständig utveckling

Ulf Sjösten Jill Jingbrant
Ordförande Förbundsdirektör
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Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdrag och mål

Att förhindra och minska 
konsekvenser av olyckor

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

Uppdrag
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 

Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Vi är våra kommuners 
säkerhetsexperter och arbetar 
bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser samt 

att kunna stötta våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället 

behöver vi identifiera, 
dokumentera och analysera 
enskilda risker, tillbud och 
olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och 
tar tillvara erfarenheter både 
i det olycksförebyggande 
arbetet och i de insatsoperativa 
beredskapsförberedelserna för att 
ständigt utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Informera och stödja

Möten och utbyte
Arbetet med att utbilda anställda 
i våra sex medlemskommuner 
har fortlöpt under 2017. Via 
avtal genomförs utbildning i 
grundläggande brandskydd som 
syftar till att stärka den enskildes 
förmåga att förebygga och 
hantera olyckor. 

Vi ser en ökning av antalet 
utbildningar i hjärt-lungräddning, 
761 stycken. Kursdeltagarna 
utgörs till största del av 
kommunanställda. 

Vi har mött och utbildat 1 747 
högstadieelever under året. Ett 
resultat av en särskild satsning 
för att nå elever i årskurs 7-9 med 
brandskyddinformation. 
Utbildningarna är bidrags-
grundande från Brandskydds-
föreningen och vid årets 
slut stod det klart att SÄRF 
utbildat flest högstadieelever 
av räddningstjänsterna i Västra 
Götaland. 

Kunskap och utbildning skapar 
en säkrare vardag

Samarbetet med Mobile Info 
Center, fortsätter. Den mobila 
informationscentralens personal 
arbetar framför allt för att nå ut 
med kunskap om avfallshantering 
och brandsäkerhet i utvecklings-
områden i Borås. De är en 
värdefull resurs som även stöttar 
oss vid studiebesök av SFI-
klasser. I stor utsträckning är 
det då Mobile Info Center, som 
på enkel svenska, informerar 
om räddningstjänsten och 
brandskydd.

Vår årliga träff  med företag 
och kommunala tjänstemän 

verksamma inom brandskydd 
och säkerhet genomfördes under 
hösten. Genom dialog vill vi 
skapa en ökad förståelse för 
räddningstjänstens arbete. Fokus 
var bland annat säkerhet vid 
offentliga arrangemang och säker 
hantering av gasflaskor.
 
Med syfte att förklara vår roll 
i byggnadsprocessen och hur 
ett framtida samarbete med 
räddningstjänsten kan komma 
att se ut har vi under året föreläst 
för blivande byggnadsingenjörer 
och affärsingenjörer vid Borås 
Högskola. 

Välbesökt övningsfält
Det råder hög aktivitet 
på vår utbildnings- och 
övningsanläggning Guttasjön. 
Vi har tagit emot besök från 
nationella och internationella 
räddningstjänster som bland 
annat tagit del av vår kunskap 
och erfarenhet kring användning 
av skärsläckare. Under året har 

av våra totalt 25 
kårer och räddnings- 

värn deltog på 50-talet 
lokala evenemang 2017

20

9419

Antalet 
utbildade på 

vårt övningsfält
2017 

2016: 8096

också ett stort antal andra aktörer, 
många av dem återkommande, 
nyttjat fältets flexibla faciliteter 
och service under utbildnings- 
och övningsgenomföranden. 

På uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB, genomförs utbildning för 
landets räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, hos oss. Vid dessa 
utbildningar fungerar vår personal 
som instruktörer.  

Inför 2018 har MSB beslutat 
om ett nytt utbildningssystem 
för RiB-personal. Systemet 
förkortas Grib, grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i 
beredskap och planen är att 
utbildningen fortsatt bedrivs på 
Guttasjön med Securitas som 
huvudman.

Barn och unga
Verksamheten MBU, Människan 
bakom uniformen, där polis, 
ambulans, räddningstjänst och 
Borås Stad samverkat för att 

ge ungdomar en inblick i och 
en förståelse för blåljusyrkenas 
vardag avslutades sommaren 
2017. Detta sedan polis och 
ambulans meddelat att de 
inte har resurser att avsätta 
för verksamheten. Vi arbetar 
fortsatt för att nå målgruppen. 
Bland annat genomförs FABIS, 
förebygga anlagd brand i skola, i 
Marks kommun liksom fortsatt 
engagemang i utbildning av 
gymnasieelever på program med 
inriktning mot vård och säkerhet.

Under sommarmånaderna 
bedriver vi Brandman på 
turné. Turnéstopp görs i alla 
medlemskommuner för att 
möta invånare i alla åldrar med 
förebyggande information, 
främst kopplat till brandskydd 
och hjärt-lungräddning. Växelvis 
hålls även Brandman för en 
dag på vårt utbildnings- och 
övningsfält. Barn och unga 
besöker då Guttasjön med syfte 
att lära sig mer om brandskydd 
och brandmannayrket. Många 

av deltagarna under sommaren 
2017 var nyanlända ungdomar 
och unga vuxna. Ett nytt koncept 
utformat för målgruppen kommer 
att tas fram inför 2018. 

Aktiv samhällsaktör
Vi deltar i medlemskommunernas 
säkerhets- och trygghetsarbete på 
bred front, bland annat genom 
deltagande i brottsförebyggande 
råd. I Borås Stad är vi även 
en del av ett forum för lokal 
myndighetssamverkan.

Vi strävar efter att ha en aktiv roll 
vid arrangemang i vårt område. 
Likväl när det kommer till att bistå 
med expertis kring personantal 
och riskavstånd inför evenemang 
som faktiskt deltagande för att 
visa vår verksamhet och nå ut 
med förebyggande information.
 
Under året var vi bland annat 
särskilt involverade inför och 
under Världscupen i skidor i 
Ulricehamn, Borås Pride, SM-
veckan i Borås. 
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10då det ger respektive organisation 
en ökad förståelse för hur andra 
kommunala myndigheter utövar 
sitt myndighetsansvar. Härigenom 
får vi också möjligheten att varje 
år besöka samtliga nattklubbar, 
något som annars inte ingår i vår 
tillsynsplan.

Omfördelning bland 
händelsetyper
Antalet händelser, 2 701, ligger 
i nivå med föregående år. 

Händelsetypen Trafikolycka har 
ökat markant. Ur statistiken kan 
utläsas att antalet insatser på 
Rv 40 ökat med 61% från 2016 
till 2017. Detta mot bakgrund 
att drygt 2 000 fler fordon per 
dygn, motsvarande en 10% 
ökning, trafikerar riksvägen. 
En bidragande orsak tros vara 
omskyltningen mot Stockholm. 

Ett nytt avtal om IVPA, I väntan 
på ambulans, trädde i kraft 1 juli 

2016. Det reglerar att samtliga 
stationer som larmas på IVPA-
uppdrag görs så efter samma 
kriterier. Avtalet har inneburit 
en generell minskning av IVPA-
larm inom förbundet med 
ca 55%. Under 2017 har en 
gemensam uppföljning gjorts 
med Södra Älvsborgs Sjukhus, 
SÄS. Bedömningen från SÄS 
är att de förändrade kriterierna 
för utlarmning har hamnat på 
en bättre nivå ur medicinskt 
perspektiv. Andelen larm med 
kriteriet ”hjärtstopp” har gått från 

att utgöra 24% till 76% av det 
totala antalet IVPA-larm. 

Hantera

Effektiv samverkan leder arbetet 
mot ett olycksfritt samhälle

Ökat antal ärenden
Tillsyn enligt LSO, Lagen om 
skydd mot olyckor, är de enda 
ärenden som räddningstjänsten 
själva äger och initierar. 
Resterande ärenden kommer som 
inkommen handling. 

allt i de kommuner som ligger 
längs med Riksväg 40. 

Som en följd av omorganisering 
inom Polismyndigheten har 
antalet remisser från deras håll 
ökat. Dessa berör i stort sett 
uteslutande evenemang. Vår 
personal bedömer bland annat 
personantal och framkomlighet 
för räddningsfordon.  

Tillsynsarbete
Årets tematillsyner utgjordes av 
vårdverksamheter. Arbetssättet, 
där ett stort antal liknande 
verksamheter besöks under 
en kort period, fungerar väl 
och resulterar i att nivån på 
brandskyddet hamnar mer rätt.

Under året har ett antal 
samordnade tillsyner, med bland 
andra polis och Skattemyndighet, 
genomförts hos verksamheter 
med serveringstillstånd. Dessa 
tillsyner görs oanmälda på på 
kvällstid då verksamhet pågår. 
Vi ser fördelar med arbetssättet, 
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Under 2017 har inkomna 
ärenden ökat med 19 procent. 
Byggärenden och planärenden 
är två av de ärendetyper som 
ökat mest. Utvecklingen tyder 
på att det även fortsättningsvis 
kommer att byggas mycket i 
medlemskommunerna, framför 
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En av årets händelser
På lördagseftermiddagen den 1 
juli inkom larm om brand på ICA 
City Centrum i Borås. Det är en 
publik lokal och i byggnaden finns 
även hotell och garage. Det är vid 
tidpunkten SM-vecka i Borås och 
mycket människor befinner sig i 
staden. 

Branden, som startar i en 
varugång, upptäckts av en kund 
och personal utför släckförsök 
med en koldioxidsläckare. 
Släckningsförsöket misslyckas 
och personalen får fokusera 
på att utrymma lokalen. 
Brandförloppet är snabbt och 

tiden från antändning till att 
lokalen är rökfylld är ett fåtal 
minuter. I butiken finns inget 
utrymningslarm och vi har i 
efterhand rosat personalen för 
deras arbete i samband med 
utrymningen. 

Vid vår framkomst är lokalen 
utrymd. Utvändig släckning 
påbörjas. Det häftiga 
brandförloppet och rökspridning 
till hotell och garage gör att det 
krävs ventilering på flera håll. 
Rökdykare går sedan in i lokalen 
och släcker ner branden. 

Inga personer skadas i samband 
med branden som leder till stora 
egendomsskador. Det står tidigt 
klart att branden anlagts i en 
varuhylla innehållande bland 
annat tändstickor, servetter, ljus 
och tändvätska. 

Vid avslutad insats konstateras 
att branden begränsats till 
startbrandcell och att vår 
insats fungerat. En fördjupad 
insatsuppföljning, som gett 
lärdomar både för vårt eget arbete 
såväl som för hur verksamheter 
kan förbättra sitt brandskydd, har 
genomförts. 
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släckbilar har utvärderats av 
ergonom för att undvika onödiga 
lyft och skapa lättarbetade skåp. 
Inga lösa föremål finns i hytterna. 
En lättare räddningshjälm 
har ersatt tidigare hjälmar. 
Rökdykarhjälmar finns nu på 
respektive fordon. 

Nöjd Kund Index
Vår myndighetsutövning mäts 
årligen i ett Nöjd Kund Index, 
NKI. 
Likt föregående år ökar våra 

värden och vi har under årets 
uppföljningar tidvis toppat listan 
över Borås Stads förvaltningar. 

Bemötande, tillgänglighet och 
rättssäkerhet är parametrar där vi 
utmärker oss.

Anpassning till rådande 
samhällsklimat
Begreppet PDV, pågående 
dödligt våld har aktualiserats 
efter terrorattentat i Sverige 
och Europa. Klimatet kräver 
utbildning och samövning inom 
blåljusorganisationerna för att 
hantera antagonistiska händelser. 
En samverkansövning med inslag 
av PDV genomfördes under året 
mellan polis och räddningstjänst 
i Bockabyn utanför Borås. Dialog 
förs också löpande med polisen 
för att vidareutveckla samarbetet. 

Inom det regionala nätverket 
RäddSam VG pågår arbete 
gällande pågående dödligt våld. 
Bland annat har en pilotkurs 
genomförts i samband med EU-
toppmötet i Göteborg i november 
2017. 

Utveckla

Utveckling med arbetsmiljö 
och säkerhet i fokus

Vi arbetar för ständig utveckling, 
via intern erfarenhetsåterföring 
likväl som samverkan 
och deltagande i externa 
forskningsprojekt. 

Erfarenhetsåterföring
Att finna och dra nytta av 
erfarenheter efter utförda insatser 
är av största vikt. 

Under året har vi arbetat för att 
sprida information kring säker 
hantering av gasflaskor, både sett 
ur förebyggande samt operativt 
perspektiv. Två informations- 
och utbildningspaket togs 
fram under våren, ett riktat till 
räddningstjänster och ett till 
allmänheten. Vi har fått positiv 
respons, framför allt ifrån 
närliggande räddningstjänster 
som tagit till sig av vårt arbetssätt 
vid insatser med brandutsatta 
gasflaskor. Under 2018 blir målet 
att nå allmänhet samt mindre 
verksamheter som använder och 
förvarar gasflaskor.

Riskerna för räddningstjänst-
personal att släcka fordons-
bränder har förändrats under de 
senaste åren. De metoder som 
används för att släcka bensin- och 
dieselfordon är inte applicerbara 
på gas-, el- eller hybridfordon. 
SÄRF har sedan tidigare ett 
beslutsstöd för värmepåverkade 
tryckkärl som till vissa delar 
går att överföra och använda 
vid bränder i gasfordon. Vår 
olycksutredning av insats med 
ett stort antal brandpåverkade 
gasbilar i november framhåller 
behov av särskilt beslutsstöd 
för fordonsbränder i gas- och 
elbilar liksom nya rutiner för att 
tidigare få fram de brandutsatta 
fordonens drivmedel. Yttrande 
har också skickats till Borås Stad 
om förebyggande åtgärder kring 
gasbilar.

Säker arbetsmiljö
Hur vår verksamhet påverkar 
miljön är ett i allra högsta 
grad aktuellt ämne för oss. 
Våren 2017 höll vi, ihop med 

Research Institutes of  Sweden, 
RISE, ett seminarium kring 
släckvattenhantering för personal 
från räddningstjänster och 
kommuner i vårt närområde. 
Viskafors RiB-kår har till stor del 
drivit utvecklingsarbetet inom 
förbundet och höll i seminariets 
praktiska delar.  

Anpassning av brandstationer 
utefter konceptet Friska 
brandmän fortsätter. Under 
året har Fritsla brandstation fått 
larmställ avskilda från övriga 
lokaler. På Borås brandstation 
har ett större arbete utförts 
för att skapa förutsättningar 
att ta emot all kontaminerad 
materiel i förbundet. God 
arbetsmiljö har varit ledord i de 
lokalförändringarna som gjorts. 
Detta har även investering i ny 
slangtvätt bidragit till.

I lokaler såväl som gällande 
fordon, materiel och metoder 
pågår ständig utveckling med 
arbetsmiljö i fokus. Nyinköpta 

86

Vår tillsyn 
genererade högst NKI 

inom Borås stad
T2, 2017

2016: 68

Totalförsvar
I maj beslutade regeringen att 
Försvarsmakten och MSB ges 
ansvar att främja och utveckla 
en sammanhängande planering 
för landets totalförsvar. Därmed 
höjs också ambitionerna för 
myndigheternas arbete med 
krigsplacering, planering och 
samverkan i totalförsvarsfrågor.

På initiativ av kommuncheferna i 
Sjuhärads kommunalförbund och 
genom Borås Stad Centrum för 
Kunskap och Säkerhet agerar vi, 
ihop med medlemskommunerna 
proaktivt i frågan då vi startat upp 
ett arbete innan närmre direktiv 
getts av regeringen.

Representanter från respektive 
organisation har gemensamt 
definierat begreppet civilt försvar 
och diskuterat vidare arbete med 
totalförsvar och civilt försvar 
under 2018. Arbetet innefattar 
krigsplacering av personal, 
säkerhetsskydd och bidrag till 
Försvarsmaktens förmåga.
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Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser för 
personal till RiB-kårer och en 
rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidskårerna. 

För att nå potentiell RiB-personal 
annonserat vi uteslutande 
målgruppsanpassat via sociala 
medier. Vi har sett goda resultat 
och hela 19 personer deltog i 
höstens preparandutbildning. 
Vi har lyckats bra i vårt arbete 
med att rekrytera och behålla 
personal på våra RiB-kårer. Under 
2017 ökade andelen nyanställda 
markant jämfört med tidigare år.
Som ett led i att locka fler till yrket 
finns möjlighet till praktik. Under 
året har 26 personer praktiserat 
på flera av våra RiB-kårer. 15 av 
dessa anställdes under 2017.

I vårt förbund finns 
räddningsvärn vid sex orter: 
Borgstena, Hedared, Hökerum, 
Liared, Länghem och Töllsjö. 
Drygt tio personer som bor, 

Medarbetare

Ny organisation, förhandlingar 
och omfattande rekryteringsprocesser

Ny organisation
Hösten 2016 inleddes en översyn 
av vår organisation. Arbetet 
har drivits partsammansatt och 
resulterade i att Direktionen 
i mars 2017 tog beslut om en 
organisationsjustering. En platt 
linjeorganisation med utpekade 
funktionsansvar ersatte den 
tidigare processorienterade 
strukturen. De tre tidigare 
områdena utgörs efter 2018-
01-01 av fem avdelningar 
med samverkansansvar och 
processorienterade arbetsmetoder: 
Skydd och Samhälle, Insats och 
Beredskap, Verksamhets- och 
chefsstöd, Utbildning samt Teknik 
och Fastighet. .

En stor del i organisations-
översynen var förändringar 
för våra befälsgrupper. Tolv 
Insatsledartjänster gjordes om till 
sex tjänster som Insatsledare och 
sex tjänster som Inre befäl. Två 
tjänster som Lagchef  infördes vid 
Skene heltidskår och befintliga 
Lagledare vid Borås heltidskår 

förändrades till Lagchefer. 
Antalet styrkeledare vid Borås 
heltidkår förändrades från sex till 
fyra tjänster. Under sommaren 
och hösten genomfördes en 
stor rekryteringsprocess för 
dessa tillsättningar, i huvudsak 
med interna sökande. Den nya 
organisationen trädde i kraft 
2018-01-01.

Avtalsförhandlingar
Översynen av det lokala 
arbetstidsavtal som används för 
Borås och Skene heltidskårer 
har bedrivits i partsammansatt 
arbetsgrupp. Förhandlingarna 
slutfördes i oktober 2017 och det 
nya avtalet kommer att tillämpas 
fr.o.m. 2018-03-05.

Under året trädde ett nytt 
centralt kollektivavtal i kraft 
för personal som arbetar som 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB. Avtalet var ett 
resultat av förhandlingar förda 
mellan Sveriges kommuner 
och landsting och Pacta samt 

de fackliga organisationerna 
Brandmännens Riksförbund, 
Kommunal och Vision. Avtalet 
innebar en hel del förändringar i 
sin konstruktion och ersättnings-
modell vilket medfört reaktioner 
bland landets RiB-personal. 

Under våren fördes lokala 
diskussioner mellan SÄRF och 
fackliga parter vilket resulterat i 
att förhandlingar om ett lokalt 
avtal kunde slutföras i juni. 

Digitaliserat lönesystem
Arbetet med att digitalisera 
inrapporteringen av löneunderlag 
för vår RiB-personal har 
fortsatt. Syftet är att effektivisera 
lönearbetet och kvalitetssäkra 
processen. Personal vid fem kårer 
har utbildats och startats upp i det 
nya systemet. Arbetet kommer 
att fortsätta under första halvåret 
2018 och samtliga 17 kårer 
beräknas då kunna rapportera sin 
arbetstid i systemet.

Personalgrupper 2017 2016 2015
Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift 41 48 43

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår 56 53 53 

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår 23 23 23

Insatsledare stationerade i Borås 12 12 12 

Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene 4 3 3

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer 285 276 283

Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter 64 62 62

Totalt 485 477 479

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2017-12-31 till 485 personer,  
25 kvinnor och 460 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Bemanning RiB Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

 Kår Önskvärd  Anställda Varav Avgångar Nyanställda 
  bemanning 2017-12-31 kvinnor under året under året

 Bollebygd 21-23 21 1 2 3

 Dalsjöfors 16-18 19 0 0 4

 Dalstorp 21-23 20 0 2 1

 Fristad 21-23 23 1 1 2

 Fritsla 9-11 11 0 0 0

 Horred 21-23 19 0 0 2

 Limmared 13-15 12 0 2 2

 Tranemo 13-15 14 1 5 4

 Mjöbäck 16-18 16 2 0 1

 Skene RiB 9-11 10 1 2 1

 Svenljunga 21-23 22 0 1 4

 Sätila 21-23 14 1 3 4

 Torestorp 9-11 10 2 1 1

 Trädet 13-15 12 1 1 0

 Ulricehamn 29-31 31 0 4 3

 Vegby 16-18 17 0 1 2

 Viskafors 13-15 14 0 0 0

 Totalt  285 10 25 34
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och oftast även arbetar, på orten 
står frivilligt till förfogande. De 
används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen och under året 
har två personer avgått och fyra 
antagits.

En ny version av vår film ”SÄRF 
på 90 sekunder” har producerats. 
Filmens syfte är att väcka intresse 
för vår organisation och för SÄRF 
som arbetsgivare.
Filmen används framför allt i 
rekryteringssammanhang och 
för att presentera förbundet 
vid externa besök. Rörlig bild 
engagerar och nyttjas i våra sociala 
kanaler som under året utökats 
med Instagram.

För arbete som brandman vid 
våra heltidskårer gäller som 

grundkrav att man har genomgått 
utbildningen Skydd mot olyckor, 
SMO. För semestervikariat 
anställer vi även personal från våra 
egna RiB-kårer. En uppskattad 
modell som även resulterat i att 
flera av våra RiB-anställda nu läser 
SMO. 

Fokus på att synliggöra 
vår verksamhet
Via närvaro på sociala medier 
når vi en bred målgrupp med 
förebyggande budskap och 
ögonblicksbilder från hela vår 
verksamhet. 

Månadens station, ett koncept 
där våra kårer och räddningsvärn 
uppmärksammats i text och 
bild, avslutades i december då 
förbundets 24 brandstationer 
besökts. Följetången var ett 

uppskattat inslag, både internt och 
externt, och har även främjat vår 
rekrytering. Inför 2018 väljer vi att 
lyfta olika verksamhetsområden 
inom konceptet ”Vad händer 
här?”.

Vecka 19 genomfördes SÄRF-
veckan med flera större aktiviteter. 
Allmänheten bjöds in till öppet 
hus på heltidsstationerna i 
Borås och Skene och under 
en kväll öppnade alla RiB-
kårer upp portarna för de 
som ville veta mer om arbetet 
som räddningstjänstpersonal i 
beredskap. 

Medarbetare

SÄRF-veckan innehöll desutom 
en inspirationskväll för kvinnor 
intresserade av brandmannayrket. 
Det välbesökta evenemanget hölls 
på Guttasjön och under hösten 
genomfördes ytterligare en sådan 
kväll. Vi informerade om arbetet 
som brandman och vägen dit 
samt erbjöd flertalet prova på-
aktiviteter.

Förbättrad arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbete är ett av våra 
fokusområden. Under året har 
ett antal riskanalyser genomförts. 
Detta med syfte att identifiera och 
kartlägga risker och eventuella 
brister i arbetsmiljön.

Skyddsronder på alla fastigheter 
där vi bedriver verksamhet har 
lett till flertalet förbättringar i 
arbetsmiljön. 

Vi strävar efter att ständigt  
förbättra vår verksamhet och 
så långt det är möjligt också 
förebygga skador i arbetet. 

Personal har uppmanats att 
anmäla samtliga tillbud för 
att vi i tid ska kunna åtgärda 
brister och i förlängningen 
undvika arbetsskador. Vi ser att 
anmälningsförfarandet markant 
ökat under året. 

Samtliga anmälda tillbud och 
arbetsskador hanteras i vår tillsatta 
skyddskommitté.

Under året har en händelse av 
allvarligare karaktär anmälts 
till Arbetsmiljöverket. Under 
introduktionsutbildning av 
nyanställda genomfördes en 
fysiskt ansträngande övning 
i värme vilket medförde stor 
värmepåverkan och utmattning 
hos framförallt en deltagare. 

Arbetsmiljöverket har efter 
utredning meddelat att vi ska göra 
en riskbedömning samt ta fram 
specifika säkerhetsbestämmelser 
för övningen. 

SÄRF:s organisation per 2018-01-01
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  2017 2016 2015
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 136 125 134

  varav kvinnor 15 13 14 

  varav män  121 112 120

 Avgångar under året 7 7 7

 Nyanställda under året 7 4 7

 Personalomsättning (%) 6,7 5,89 6,70

 Sjukfrånvaro (%) 2,39 2,53 3,08

 Medelålder  Borås heltidskår 42 43 42

   Skene heltidskår 44 43 42

   Dagtidspersonal 46 47 46

 RiB-personal
 Antal anställda 285 276 283

  varav kvinnor 10 10 13 

  varav män  275 266 270

 Avgångar under året 25 33 16

 Nyanställda under året 34 22 15

 Personalomsättning (%) 8,9 11,4 5,6

 Sjukfrånvaro (%) 0,80 0,77 0,92

 Medelålder  42 43 43

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 16 9 11

 Anmälda tillbud 24 11 8

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 2,27 0,00

 30-49 år 1,67 22,70

 50 år eller äldre 3,69 62,16

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.

 Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
 Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.

  2017 2016 2015
  Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr 

 Sparade semesterdagar 2 914 6 622 2 929 6 439 2 978 6 412

 Komptid, timmar 656 213 641 195 701 211

 Flextid, timmar 3 521 1 129 3 401 1 092 3 265 1 049

 Förskjuten arbetstid, timmar 1 296 416 1 170 376 1 077 346

 Inarbetad skuld till personalen  8 380  8 102  8 018

Inarbetad tid 2017-12-31

  2017 2016 2015
 Schemalagd tid timmar % timmar % timmar %
 Schemalagd tid 320 331 100,00 307 579 100,00 276 750 100,00

 

 Frånvaro   
 Semester 30 897 9,65 31 819 10,34 29 600 10,40

 Sjukdom och rehabilitering 7 669 2,39 7 770 2,53 8 751 3,08

 Föräldrarledighet 7 400 2,31 7 059 2,30 4 418 1,55 

 Vård av sjukt barn 495 0,15 1 353 0,44 632 0,22

 Komptid, uttag 76 0,02 107 0,03 141 0,05

 Förskjuten arbetstid, uttag 89 0,03 159 0,05 321 0,11

 Annan ledighet 4 152 1,30 126 0,04 3 426 1,20 

 Summa frånvaro 50 778 15,85 48 393 15,73 47 289 16,62

 Återstår arbetad tid 269 553 84,15 259 186 84,27 229 462 83,38 

  

 Arbetad tid utöver schema      
 Övertid larm 548  612  507

 Övertid personalbrist 1 121  1 079  1 153

 Övertid övrigt 614  557  347

 Förskjuten arbetstid utbildning 0  9  0

 Förskjuten arbetstid övrigt 157  0  0

 Fyllnadstid 30  304  203 

 Summa arbetad tid utöver schema 2 470  2 561  2 210 

    

 Totalt arbetad tid  272 023  261 747  231 672 
 Utbetald övertid i tkr (exkl PO) 1 400  1 072  990

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

Medarbetare
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nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
Lagen om skydd mot olyckor, i 
handlingprogrammet uppfylls.

God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå. 

Måluppfyllnad
Vi budgeterar årligen utifrån 
överenskomna medlemsavgifter. 
Förbundet förväntas inte 
generera överskott utan målet är 
nollresultat varje enskilt år. Det 
finansiella målet för 2017 uppfylls 
genom ett positivt resultat på 6,5 
Mkr.

Årets prioriterade aktiviteter är 
slutförda till ca 90 % varav de 
aktiviteter som ingår i verksam-

hetsmålen för LSO är uppfyllda 
till 100%. Vi genomför årligen 
ett stort antal aktiviteter för att 
på sikt uppnå fastställda mål 
enligt handlingsprogram och det 
är förbundets uppfattning att 
medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på 
ett effektivt sätt och att SÄRF 
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

För detaljer i uppföljning av 
verksamhetens mål hänvisas 
till bilagan Uppföljning av 
prioriterade aktiviteter i 
verksamhetsplan 2017.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
6,5 Mkr på en omsättning som 
uppgår till 182,0 Mkr (174,2 Mkr).
 

Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska 
redovisas och rensas från 
poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond, RUR. 
Vi redovisar ett positivt 
balanskravsresultat för 2017. 

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår 
till 26,0 Mkr och består av 
myndighetsutövning, uppdrags-
utbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster. 

Intäkterna har ökat 2017 
avseende automatiska brandlarm 
och uppdragsutbildningar 
men det återspeglas delvis i 

Ekonomisk redovisning

Ökade intäkter och framflyttade 
pensionsavgångar ger ett positivt 
resultat på 6,5 Mkr

SÄRF finansieras, precis som 
annan kommunal verksamhet, till 
största delen med skattemedel. 
2017 var kommunbidraget 
156 Mkr och det innebär 
en bidragsfinansiering av 
verksamheten med 89,4%. 
Resterande finansieras genom 
att sälja utbildningar, ta betalt 
för tillsynsbesök, obefogade 
automatlarm samt genom avtal 
där vi säljer olika former av 
tjänster.

Vi prognosticerar våra 
pensionskostnader med en 
beräknad pensionsålder på 59,5 år 
för SAP-R (Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst). Ett flertal 
personer har valt att fortsätta 
arbeta vilket påverkar våra 
pensionskostnader.

God ekonomisk 
hushållning 
God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 

kostnadsbilden. 
Intäkterna har 
också ökat för 
myndighets-
utövning p.g.a. 

den ökade byggnation som sker 
i samhället vilket har medfört en 
ansträngd personalsituation. Det 
är en av de risker som beskrivs i 
bilagan Internkontrollplan 2017.

Verksamhetens 
kostnader
Verksamhetens kostnader utgörs 
av kostnader för personal, 
lokaler, materiel och tjänster. 
Jämfört med föregående år har 
lokalkostnader minskat p.g.a. ny 
form av hyressättning inom Borås 
Stad, avtalskostnader ökat för 
automatlarm vilket återspeglas i 
ökade intäkter, avskrivningar ökat 
p.g.a. höga investeringar både 
2016 och 2017 samt en ökning av 
personalkostnader.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 72,1% (73,1%) 

av förbundets totala kostnader. 
Kostnaden för lön inklusive 
sociala avgifter är totalt 3,7%  
högre än föregående år och 
nedbrutet per kategori är 
ökningen för RiB-anställda 5,4% 
och för övrig personal 3,0%. 

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension 
per 2017-12-31 och RIPS17 är 
beaktat i beräkningen. Förbundets 
kostnad för SAP-R, inklusive 
finansiell kostnad, är lägre 
än budget p.g.a. att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 

    Belopp i Tkr
 Årets resultat 2017   +6 465
 Reducering av jämförelsestörande poster  0
 Reducering av samtliga realisationsvinster  -311
 Årets balanskravsresultat   +6 154

Beräkning av Balanskravsresultat

 Mkr 2017 2016 2015 2014
 Årets resultat 6,5 6,9 1,8 3,3
 Intäkter 26,0 23,7 19,0 20,3
 Kostnader inkl. avskrivningar 174,3 166,7 163,4 159,4

Årets resultat
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Siffrorna inom parentes i texten nedan visar föregående års resultat.  
Åren 2017 och 2016 är jämförbara i förhållande till verksamhetens innehåll.
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Ekonomisk redovisning

2015: 4,7

framåt i tiden, dock något högre 
än föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom avgifter 
för att utföra uppdraget 
enligt vårt handlingsprogram. 
Kommunbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
156,0 Mkr vilket är en höjning 
från 2016 med 3,6%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 89,4% (90,2%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2017 
774kr (755kr).

Finansnetto
Finansnetto utgörs av 
kostnadsränta för Pensionsskuld.

Avskrivningar och 
investeringar
Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år p.g.a. 
höga investeringar både 2016 och 
2017 men lägre än beräknat då ett 
antal investeringar ej blev klara för 
aktivering förrän i slutet av 2017. 

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken (reinvesteringar 
bör vara högre än avskrivningar, 
tidigare inflation gör att det är 
dyrare att köpa samma bil idag) 
och har uppgått till 22,0 Mkr  
(10,6 Mkr). 

Årets fordonsinvesteringar består 
av:

 ► 4 st Räddningsfordon

Övriga investeringar utgörs 
av Rökskydd, Slangtvätt och 
Räddningsmateriel.

Årets investeringar avviker mot 
Investeringsbudgeten med 4,5 
Mkr men dessa kommer att 
genomföras under 2018 varav 
lastväxlare är påbörjad och ingår i 
pågående upphandlingar.

Utvärdering av 
Ekonomisk Ställning
Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet är ungefär 
oförändrad, se kassaflödesanalys. 
Eget kapital uppgår till 
48,9 Mkr och ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1997 på 
14,6 Mkr samt förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2017 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. 
I samband med framflyttningen 
har pensionskapitalet räknats om 
vilket genererar ökad kostnad för 
2018. 

Internbudget 2018 är därmed ej i 
balans och Direktionen beslutade 
i december 2017 att den ökade 
pensionskostnaden 2018 ska 
finansieras från Eget Kapital.

Utveckling – risker och 
möjligheter
Vi står inför många utmaningar 
när det gäller utveckling av 
räddningstjänst och förebyggande 
arbete.

Vi ser det som angläget att 
fortsatt vara med och utveckla vår 
samverkan med externa parter.

Vårt arbetsmiljöarbete med val 
av metoder och tekniker samt 
utveckling i stort kräver resurser i 
form av tid och pengar.

Att säkerställa drift och 
funktionalitet hos våra IT-system 
är av stor vikt för det dagliga 
arbetet inom hela vår verksamhet, 
förebyggande, operativt liksom 
administrativt. 

I en liten administrativ 
organisation sker daglig 
prioritering av vilka aktiviteter 
som är möjliga att genomföra, en 
av de risker som beskrivs i bilagan 
Internkontrollplan 2017.

Det finns också en sårbarhet då 
vissa förhållanden, som förbundet 
ej kan påverka, snabbt kan ändras, 
se Känslighetsanalys av risker.

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till 
största delen på svårigheter att 
prognostisera Pensionskostnader 
inom SAP-R.

För 2017 består avvikelserna av 
lägre kostnader för avtalspension, 
hyror inom Borås stad och 
avskrivningar samt högre intäkter.

Intern styrning och 
kontroll  
Kommunallagen anger att 
Direktionen ska tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
SÄRF. Det ska finnas en intern 
styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt, det vill säga att de med rimlig 
grad av säkerhet ska äkerställa att 
följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om 
verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och riktlinjer 

 % 2017 2016 2015 2014
 Budgetavvikelse Årets resultat +4,7 +5,3 +1,2 +2,3

Budgetsäkerhet

 Påverkan i Mkr
 1% förändring av Medlemsbidraget    1,5
 1% Löneförändring     1,2
 1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden  2,0
 Självrisk i händelse av stor skada    3,7
  (0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

Känslighetsanalys av risker

 Balanslikviditet  273% 271% 284% 65% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  56,7 55,2 59,8 52,2
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 32% 29% 29%
 (Eget kapital/tillgångar)

 % och Mkr 2017 2016 2015 2014

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar. 

Verksamhetsansvariga chefer 
ska följa regler och anvisningar 

om intern kontroll och 
informera övriga anställda om 
innebörden. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god 
intern kontroll.

För uppföljning av 
Internkontrollplan 2017 hänvisas 
till bilagan Internkontrollplan 
2017.
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Ekonomisk redovisning

Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2017 2016 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  7 678 7 461

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 083 5 108 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -311 -157

 Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  2 799 2 864 

    16 249 15 276 

 Erhållen ränta  1 2 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 213 -498

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  15 037 14 780

   

 Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -14 985 1 561

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  516 -326 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  568 16 015   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8, 9 -13 853 -19 624

 Försäljning av anläggningstillgångar  311 157

 Ökning/minskning av långfristig fordran 10 29 25

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -13 513 -19 599

 Ökning/minskning av likvida medel  -12 945 -3 427 

 Likvida medel vid årets början  80 243 83 670

 Likvida medel vid årets slut  67 298 80 243 

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2017 2016

 Verksamhetens intäkter 1 26 049 23 699

 Verksamhetens kostnader 2 -168 289 -161 630

 Avskrivningar 3 -6 083 -5 108

 Summa verksamhetens nettokostnader  -148 323 -143 039

 Kommunbidrag 4 156 000 150 500

 Finansiella intäkter 5 0 2

 Finansiella kostnader 6 -1 212 -498

 Årets resultat  6 465 6 965

Balansräkning, Tkr  
    2017-12-31    2016-12-31 

 Kortfristiga fordringar  7 22 162 7 178 

 Kassa och bank  67 298 80 243 

 Omsättningstillgångar  89 460 87 421 

 Pågående investering 8 1 115 9 072

 Maskiner och inventarier 9 50 989 35 262  

 Långfristiga fordringar 10 38 67 

 Anläggningstillgångar  52 142 44 401 

 Tillgångar  141 602 131 822  
   
 Kortfristiga skulder 11 32 747 32 231 

 Skulder  32 747 32 231 

 Eget kapital från föregående år  42 462 35 497 

 Årets resultat  6 465 6 965 

 Eget kapital  48 927 42 462 

 Avsättningar 12 59 928 57 129 

 Eget kapital, avsättningar och skulder  141 602 131 822

 Ansvarsförbindelse 13 14 591 14 255 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201728 Årsredovisning 2017 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 29

 Not 1 Verksamhetens intäkter 2017 2016

 Automatiska brandlarm 9 559 7 763
 Myndighetsutövning 1 216 978
 Uppdragsutbildning 7 136 5 982
 Avtal 5 064 5 240
 Bidrag från EU,  AMS mfl 997 749
 Uthyrning lokaler, fordon 870 725
 Teknisk service 589 378
 Övrigt 307 792 
 Återbetalning AFA försäkring 0 935
 Realisationsvinst 311 157
 Summa 26 049 23 699

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2017 2016

 Löner och arvoden 85 224 81 944
 Personalomkostnader 27 153 26 319
 Pensioner 10 195 10 061
 Personalsociala 3 189 3 499
 Lokaler 13 309 14 506
 Materiel 12 899 12 919
 Främmande tjänster 16 320 12 382
 Summa 168 289 161 630

 Not 4 Kommunbidrag 2017 2016

 Bollebygd 7 925 7 645
 Borås 77 657 74 919
 Mark 31 590 30 476
 Svenljunga 9 547 9 211
 Tranemo 10 592 10 219
 Ulricehamn 18 689 18 030
 Summa 156 000 150 500

 Not 10 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2017 2016

 Ränta pensionsavsättning 1 212 498

 Not 7 Kortfristiga fordringar  2017 2016
 Kundfordringar 18 790 3 889
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 366 3 276
 Övriga fordringar 6 13
 Summa 22 162 7 178

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2017 2016

 Ingående anskaffningsvärde  9 072 45
 Omklassificeringar under året  -21 810 -10 597
 Anskaffningar 13 853 19 624
 Utgående anskaffningsvärde 1 115 9 072

 Not 11 Kortfristiga skulder 2017 2016

 Leverantörsskulder 8 500 10 647
 Semesterlöneskuld 8 382 8 102
 Upplupna löner 2 625 2 381
 Upplupna sociala avgifter 975 885
 Arbetsgivaravgift 2 439 2 144
 Moms 1 912 1 169
 Pensioner, individuell del 4 055 3 913
 Pensioner, löneskatt 926 558
 Övriga interimsskulder 467 211
 Övriga kortfristiga skulder 2 466 2 221
 Summa 32 747 32 231 

 Not 12 Pensionsavsättning 2017 2016
 Ingående balans 57 129 54 265
 Utbetalningar -2 109 -1 723
 Ränta mm 707 672
 Årets intjänande 3 654 3 356
 Särskild löneskatt 547 559
 Utgående balans 59 928 57 129

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2017 2016

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 591 14 255
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 9 Anläggningstillgångar  2017 2016

 Ingående anskaffningsvärde  141 617 131 636
 Omklassificeringar under året 21 810 10 597 
 Försäljningar och utrangeringar -1 142 -616
 Utgående anskaffningsvärde 162 285 141 617
 Ingående ackumulerande avskrivningar  106 355 101 863
 Årets avskrivningar enligt plan 6 083 5 108 
 Försäljningar och utrangeringar  -1 142 -616
 Utgående ack. avskrivningar  111 296 106 355
 Summa 50 989 35 262

Ekonomisk redovisning

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). 

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2017 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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Revisionsberättelse 2017Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Ulf Sjösten (M), Ordförande, Borås

Tomas Johansson (M), vice ordförande, Mark 

Tord Andersson (S), Borås

Emma Isfeldt (S), Bollebygd

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Crister Persson (C), Tranemo

Per Gustavsson (S), Ulricehamn

Borås, 2018-03-16

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Andreas Cerny (L), Borås

Mohamed Farah (S), Borås

Christer Johansson (M), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Johan Björkman (M), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo 

Catharina Örtendahl Rylid (M), Ulricehamn

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot 
budgetbeslut och fastställda mål konstaterar 
vi att förbundet under året förändrat 
verksamhetsuppföljningen och att det nu 
finns en enhetlig uppföljning för dess olika 
verksamhetsområden, med nedbrutna 
prioriterade aktiviteter för året som grund 
för ansvarsprövning.

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört 6 av 22 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2017. Förbundet 
har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att genomföra aktiviteterna. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2017 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteterna inte 
genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorernas 
bedömning är att förbundet under året 
utvecklats i rätt riktning och förbättrat b.la. 
verksamhetsuppföljning, intern kontroll 
och analys av ej genomförda aktiviteter. 
Revisorerna vill i sammanhanget framhålla att 
förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda 
identifierade brister inom området bör 
fortsätta även under 2018.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2018-03-09

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsredovisning 2017

Bokslut 2017 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 22 299 354 26 049 806 3 750 452

Personal -116 226 201 -115 565 368 660 833

Pension inkl Ränta -15 116 230 -11 407 169 3 709 061

Materiel -10 318 586 -12 899 237 -2 580 651

Tjänster -30 832 396 -29 625 143 1 207 253

Avskrivningar -6 779 713 -6 082 501 697 212

Bankkostnad -2 000 -4 232 -2 232

Räntekostnad 0 -194 -194

Kommunbidrag 156 000 000 156 000 000 0

Totalt -975 772 6 465 962 7 441 734

Resultat per Ansvar

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Direktion -370 000 -144 144 225 856

Revision -155 000 -127 005 27 995

Räddningschef -3 056 621 -2 938 674 117 947

Administration & Serv -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Insats & Beredskap -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Personal Deltid -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Produktion Borås -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Produktion Skene -20 420 203 -19 996 661 423 542

Skydd och Samhälle -313 123 -468 290 -155 167

Finansförvaltning 144 848 164 144 507 379 -340 785

Totalt -975 772 6 465 962 7 441 734

Resultat Förbundsledning

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Förs anläggningstillgång 0 311 675 311 675

Intäkter 0 9 733 9 733

Personal -3 061 255 -3 155 042 -93 787

Pension -139 866 -139 099 767

Material -500 -18 088 -17 588

Tjänster -380 000 -219 002 160 998

Totalt -3 581 621 -3 209 823 371 798

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 1
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Resultat Administration & Service

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 1 608 000 1 163 917 -444 083

Personal -9 137 145 -7 940 320 1 196 825

Pension -442 535 -364 815 77 720

Material -2 127 400 -1 962 496 164 904

Tjänster -5 543 000 -5 216 526 326 474

Totalt -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Resultat Insats & Beredskap

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 10 543 252 13 709 140 3 165 888

Personal -19 241 628 -17 625 518 1 616 110

Pension -1 922 060 -1 014 979 907 081

Material -698 521 -1 076 709 -378 188

Tjänster -7 006 650 -7 876 702 -870 052

Avskrivningar -164 123 0 164 123

Totalt -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Resultat Produktion Borås

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 1 282 262 1 213 796 -68 466

Personal -30 078 970 -30 917 842 -838 872

Pension -4 396 355 -2 394 778 2 001 577

Material -5 200 500 -6 498 517 -1 298 017

Tjänster -12 003 353 -10 510 529 1 492 824

Totalt -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Resultat Produktion Skene

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 215 000 437 988 222 988

Personal -11 497 398 -11 661 016 -163 618

Pension -1 813 255 -924 241 889 014

Material -1 679 150 -2 205 624 -526 474

Tjänster -5 645 400 -5 643 768 1 632

Totalt -20 420 203 -19 996 661 423 542

Resultat Personal Deltid och Värn

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Personal -35 509 815 -35 569 481 -59 666

Pension -1 470 448 -1 484 284 -13 836

Totalt -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 2
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Resultat Skydd och Samhälle

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Intäkter 8 650 840 9 196 753 545 913

Personal -7 624 990 -7 999 010 -374 020

Pension -472 465 -375 916 96 549

Material -612 515 -1 137 803 -525 288

Tjänster -253 993 -152 314 101 679

Totalt -313 123 -468 290 -155 167

Resultat Finans

Kontoklass Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Övriga intäkter 0 6 804 6 804

Bankkostnad -2 000 -4 232 -2 232

Personal -75 000 -697 139 -622 139

Pension -4 459 246 -4 709 057 -249 811

Tjänster 0 -6 302 -6 302

Avskrivningar -6 615 590 -6 082 501 533 089

Räntekostnad 0 -194 -194

Kommunbidrag 156 000 000 156 000 000 0

Totalt 144 848 164 144 507 379 -340 785

Filnamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 3
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Bilaga 2 till Årsredovisning 2017

Bokslut 2017 per ansvar och projekt

Ansvar 100 Direktion 110 Revision, 120 Räddningschef

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

Förs Anläggn.tillgång 0 311 675 311 675

LA100 Löpande administration -170 000 -6 045 163 955

LA101 Löpande administration -100 000 -94 289 5 711

LA102 Löpande administration -130 500 -161 114 -30 614

LA110 Personalutbildning -60 000 -92 130 -32 130

LONER Löner från Hogia lön -3 121 121 -3 167 920 -46 799

Totalt -3 581 621 -3 209 823 371 798

Ansvar 200 Administration & Service

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

LONER Löner från Hogia lön -7 746 153 -7 492 968 253 185

SA100 Löpande administration -52 000 -103 266 -51 266

SA110 Personalutbildning -60 000 -95 209 -35 209

SA120 Ekonomihantering -420 000 -431 401 -11 401

SA130 Dokumenthantering -111 000 -63 699 47 301

SA135 Projekt -20 000 -7 740 12 260

SA140 Telefonväxel -255 000 -248 399 6 601

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -155 750 -187 144 -31 394

SA160 Försäkringar -910 000 -819 970 90 030

SA200 Personalhantering heltid -778 050 -577 377 200 673

SA201 Personalhantering alkoholtestning -10 000 -15 645 -5 645

SA210 Personalhantering deltid -475 200 -118 960 356 240

SA220 Lönehantering -470 000 -660 946 -190 946

SA290 Personalservering -55 250 -110 273 -55 023

SA300 IT/Datahantering -2 312 968 -1 613 874 699 094

SA310 Information -546 515 -377 725 168 790

TG100 Löpande administration -11 900 -29 369 -17 469

TG110 Kök / matsal 81 950 166 433 84 483

TG120 Lönebidraganställning -20 794 -62 169 -41 375

TG200 Övningsanordningar -276 450 -373 499 -97 049

TG210 Övningsmateriel -202 500 -304 656 -102 156

TL205 Guttasjön, fastigheter -834 500 -792 384 42 116

Totalt -15 642 080 -14 320 240 1 321 840

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 410 Insats & Beredskap

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

BA100 Löpande administration -198 700 -262 238 -63 538

BA110 Personalutbildning -200 000 -94 627 105 373

BB100 Avtal Falköping 315 862 338 272 22 410

BB101 Avtal Mullsjö -15 000 -23 342 -8 342

BB102 Avtal Gislaved -150 000 -209 301 -59 301

BB104 Avtal Räddningstjänst Väst 0 -27 631 -27 631

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 31 772 1 772

BB106 Avtal RSG -10 000 0 10 000

BB107 Avtal Jönköping -10 000 -21 439 -11 439

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -10 000 0 10 000

BB110 Avtal Rexam 365 000 358 381 -6 619

BB112 Avtal IVPA 0 18 737 18 737

BB120 Avtal Vattendykning 0 312 312

BB200 RCB - beredskap -877 011 -522 383 354 628

BB210 IL2 - beredskap -673 433 -654 893 18 540

BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -188 000 -57 292 130 708

BB221 Skogsbrand Småland 0 17 519 17 519

BB300 Kompetensutbildning MSB -2 174 708 -1 402 138 772 570

BB305 Arbetsmiljöutbildning -145 000 -5 310 139 690

BB306 Prova på dagar -63 500 -9 761 53 739

BB310 Körkortsutbildning -80 000 -79 767 233

BB320 Fysisk träning -216 400 -235 448 -19 048

BB350 Företagshälsovård -1 230 451 -1 380 451 -150 000

BB360 LIA - praktikanter -5 000 -1 171 3 829

IB100 Räddningstjänstplanering -25 000 -17 508 7 492

IB110 Restvärdesräddning 350 000 525 867 175 867

IB120 Automatiska brandlarm 5 400 187 6 468 632 1 068 445

IB130 SOL-centralen -160 000 -195 112 -35 112

IB140 SOS-Alarm -3 157 000 -2 854 955 302 045

IB160 Kommunikation -1 332 000 -1 235 832 96 168

IB200 Metodutveckling -50 000 -66 856 -16 856

IB900 Inomhusbranden 0 152 111 152 111

IB903 EU Projekt Fire fighter 0 -8 772 -8 772

IB904 MSB Projekt 0 106 969 106 969

IB905 MSB Projekt Släckvattenprojekt 0 -12 166 -12 166

IB906 MSB Förb Sveriges friv Brandkårer 0 3 413 3 413

IU100 Internutbildning, heltid -182 250 -51 569 130 681

IU110 Internutbildning, deltid -626 034 -558 292 67 742

IU130 Grundutbildning, deltid -635 715 -919 454 -283 739

LONER Löner från Hogia lön -12 535 577 -10 999 045 1 536 532

Totalt -18 489 730 -13 884 768 4 604 962

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 412 Löner deltid & räddningsvärn

V-Kod Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

210 Bollebygd deltidskår -2 597 109 -2 694 735 -97 626

211 Töllsjö räddningsvärn -171 989 -188 935 -16 946

221 Dalsjöfors deltidskår -2 494 149 -2 779 560 -285 411

222 Fristad deltidskår -2 571 047 -2 527 465 43 582

223 Viskafors deltidskår -2 012 006 -2 090 278 -78 272

224 Borgstena räddningsvärn -141 120 -101 261 39 859

225 Hedared räddningsvärn -139 622 -136 649 2 973

230 Svenljunga deltidskår -2 665 260 -2 539 645 125 615

231 Mjöbäck deltidskår -2 232 220 -2 300 956 -68 736

240 Tranemo deltidskår -1 661 103 -1 659 445 1 658

241 Dalstorp deltidskår -2 374 899 -2 496 293 -121 394

243 Limmared deltidskår -1 661 105 -1 622 815 38 290

244 Länghem räddningsvärn -165 796 -137 176 28 620

250 Ulricehamn deltidskår -4 060 983 -4 068 147 -7 164

251 Hökerum räddningsvärn -133 001 -76 982 56 019

252 Trädet deltidskår -1 519 163 -1 476 817 42 346

253 Vegby deltidskår -2 349 193 -2 299 499 49 694

254 Liared räddningsvärn -133 001 -107 160 25 841

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 141 662 -1 173 206 -31 544

261 Fritsla deltidskår -1 154 591 -1 219 737 -65 146

262 Horred deltidskår -2 320 297 -2 415 376 -95 079

263 Sätila deltidskår -2 246 321 -1 955 004 291 317

264 Torestorp deltidskår -1 034 626 -986 624 48 002

Totalt -36 980 263 -37 053 765 -73 502

Ansvar 415 Produktion Borås

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

SA190 Museet -39 000 -28 381 10 619

TA120 Lönebidragsanställning 0 -21 -21

TL210 Bollebygds brandstation -478 750 -434 538 44 212

TL211 Töllsjö brandstation -123 850 -118 934 4 916

TL220 Borås brandstation -6 562 063 -6 417 868 144 195

TL221 Dalsjöfors brandstation -411 890 -149 815 262 075

TL222 Fristad brandstation -264 434 -281 856 -17 422

TL223 Viskafors brandstation -155 236 -100 331 54 905

TL224 Borgstena brandstation -71 242 -34 865 36 377

TL225 Hedareds brandstation -46 064 -34 325 11 739

TL226 Förråd I 15 -50 000 -52 503 -2 503

TL250 Ulricehamns brandstation -1 524 500 -1 379 462 145 038

TL251 Hökerums brandstation -61 600 -61 131 469

TL252 Trädets brandstation -166 070 -284 303 -118 233

TL253 Vegby brandstation -117 250 -112 917 4 333

TL254 Liareds brandstation -68 754 -65 940 2 814

TV100 Fordonsverkstad Borås -3 686 644 -3 953 669 -267 025

TV120 Rökskyddsverkstad -284 300 -383 935 -99 635

TV140 Slangverkstad -257 050 -230 585 26 465

TV150 Radioverkstad -485 500 -388 615 96 885

TV155 Radiolänknät 59 000 -72 107 -131 107

TV160 Skrädderi -1 379 550 -1 506 937 -127 387

TV180 Tvätthall -88 000 -32 902 55 098

TV190 Snickeri -20 000 -4 764 15 236

LONER Löner från Hogia lön -34 114 169 -32 977 166 1 137 003

Totalt -50 396 916 -49 107 870 1 289 046

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 416 Produktion Skene

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

LONER Löner från Hogia lön -13 310 653 -12 585 257 725 396

TL230 Svenljunga brandstation -1 101 400 -1 063 666 37 734

TL231 Mjöbäcks brandstation -165 900 -149 509 16 391

TL240 Tranemo brandstation -392 400 -477 317 -84 917

TL241 Dalstorps brandstation -162 600 -86 996 75 604

TL243 Limmareds brandstation -10 800 0 10 800

TL244 Länghems brandstation -81 600 -54 703 26 897

TL260 Skene brandstation -2 236 600 -2 262 393 -25 793

TL261 Fritsla brandstation -178 750 -166 395 12 355

TL262 Horred brandstation -549 000 -529 629 19 371

TL263 Sätila brandstation -258 000 -243 476 14 524

TL264 Torestorp brandstation -115 200 -107 388 7 812

TL265 Förråd Rydal -60 000 -97 925 -37 925

TL269 Skene övningshus -208 000 -198 483 9 517

TV110 Fordonsverkstad i Mark -749 400 -884 046 -134 646

TV130 Kemverkstad -139 300 -172 859 -33 559

TV170 Ersättningsförråd -700 600 -916 619 -216 019

Totalt -20 420 203 -19 996 661 423 542

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 4



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ansvar 440 Skydd och samhälle

P-Kod Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Resultat

AA100 Löpande administration -55 395 -32 152 23 243

AA110 Personalutbildning -75 000 -73 674 1 326

AF100 Analys och uppföljning -50 000 -41 074 8 926

AF110 Samhällsolycksförebyggande verks 0 -8 939 -8 939

AF140 Extraordinära händelser -5 000 -5 000 0

AF206 Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvar 0 0 0

AF230 Avtal krisberedskap och säkerhet 0 0 0

AF240 Avtal Marks kommun 0 0 0

EA200 Utbildningsmaterial gemensam -14 250 -4 754 9 496

EU100 Grundutbildning i medl. kommuner -5 000 0 5 000

EU101 Knattekåren -1 000 0 1 000

EU105 Grundskolan åk 5 0 -3 281 -3 281

EU110 Information/utbildningsprojekt -215 656 -178 380 37 276

EU200 Allmän brandkunskap steg 1 510 000 508 598 -1 402

EU201 Allmän brandkunskap steg 2 6 000 0 -6 000

EU205 SBA steg 1 5 000 -14 660 -19 660

EU206 SBA Steg 2 0 2 400 2 400

EU210 Heta arbeten 200 000 258 158 58 158

EU211 Anläggningsskötare 45 000 9 523 -35 477

EU212 Brandfarlig vara steg 1 25 500 0 -25 500

EU213 Brandfarlig vara steg 2 43 250 0 -43 250

EU218 Sotningskurs 20 360 8 820 -11 540

EU220 Sjukvård 153 880 141 782 -12 098

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 659 226 572 226 -87 000

EU233 Avtal Volvo buss 45 900 0 -45 900

EU234 Avtal Vårdhögskola 31 779 28 314 -3 465

EU235 Avtal Medlemskommuner 196 696 1 116 756 920 060

EU240 Utbildning räddningstjänster/MSB 1 550 105 1 164 493 -385 612

EU299 Uthyrning externa anordnare 314 568 310 584 -3 984

LONER Löner från Hogia lön -4 996 086 -5 444 214 -448 128

MF100 Tillsyn LSO 400 000 276 059 -123 941

MF113 Tillsyn brandfarliga och explosiva varor 400 000 352 585 -47 415

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 587 573 87 573

MF200 Sotningsverksamhet -3 000 -33 2 967

Totalt -313 123 -468 290 -155 167

Filmamn: Bokslut 2017.xlsx Sida: 5
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1 Inledning  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) vision är att uppnå ett olycksfritt 
samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, förhindra och 
minska risken för skada på person och egendom samt minimera uppkommen 
skada så mycket som möjligt.   
  

Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål, beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbete som organisationen 
utför kan varken mätas eller ha någon form av måluppfyllelse trots att insatserna 
ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast fullgott göras 
genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till annan för att 
skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
ägarkommunernas liksom i allmänhetens intresse att utveckla och effektivisera vår 
verksamhet men också öka samverkan och samarbetet mellan olika 
samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, ett arbete som ständigt 
pågår men också har börjat ge resultat.   
  

Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå sin del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga tillika hur verksamheten styrs 
genom tydlighet. Förbättringspotentialen ligger i att kommunicera mål och 
strategier genom att göra dem personliga. Det arbetet anses som utfört genom ett 
ökat personalengagemang, särskilt under den senare delen av året.   
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2017 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 22 st. 
prioriterade aktiviteter för 2017 och de är en del av Handlingsprogrammets 
fyraåriga mål. 
 

1.1 Uppdraget  
Räddningstjänsten i Södra Älvsborgs (SÄRF) huvudsakliga uppgifter, regleras i 
förbundsordningen som beslutas av medlemskommunernas direktion inför varje 
mandatperiod och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen 
beskriver de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO) och tillsynsskyldigheten som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) samt pröva tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en 
organisation som både ansvarar för och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för 
medlemskommunerna.  
 

1.2 Verksamhetens Styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den 
händelsestyrda verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har 
direktionen fattat beslut om ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och 
prestationsmål för verksamheten redovisas. Utifrån läges- och problembeskrivningar samt 
riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala mål som ett led att uppnå säkerhets- 
och prestationsmål inom tidsperioden.  
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För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs 
av direktionen. Detta dokument omfattar inte all verksamhet utan fokuserar på ett antal 
utvalda områden som prioriteras under budgetåret 2017. Aktiviteter följs upp tertialvis. Inom 
SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa en god och fungerande verksamhet. 
Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument möjliggörs förväntade resultat och 
effekter. 
 

1.3  Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4  Uppföljning av verksamheten 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras 
med % -andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive 
aktivitet i kursiv stil. 
 
Årets samtliga aktiviteter som ingår i verksamhetsmålen för LSO är uppfyllda till 100 %. 
De prioriterade aktiviteterna är slutförda till ca 90 % och för de som inte är 
slutförda finns förklaringar under respektive aktivitet. 
 

2 Område Skydd och samhälle 
 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Extern utbildning 
• Sotning och brandskyddskontroll 
• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

 

2.1  Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ 
förmåga. 

Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd 
mot olyckor. 

Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus 
där ett informationsbehov föreligger.  

Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större 
olyckor och kriser. 

Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner 
i förbundet. 

Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på 
Serfnet. 

Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får 
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet. 

Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp 
målgrupper till extern utbildning. 

Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har 
genomförts och mot vilka målgrupper. 

 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Den förebyggande delen av projektet för hantering av gasflaskor ska 
genomföras under 2017. Information om hur verksamheter och 
privatpersoner ska hantera sina gasflaskor ska spridas genom 
informationsfolder, media och personal på SÄRF.  

 100 % 

Skapa ett systematiskt arbetssätt för att genomföra utbildning för samtliga 
skolelever i årskurs 2 och i årskurs 5 med befintliga resurser inom 
handlingsprogrammets giltighetstid. 

 100 % 

 

 

2.2 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  

Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 

Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 

Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 

Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

För ökad rättssäkerhet ska tjänsteanteckningar implementeras i 
myndighetsutövningen.  

  100 % 

Genomföra tillsyner baserat på risker i förbundet genom följande: 

 Tematillsyner baserade verksamhet som bedrivs. 

 Tillsyner efter inträffade händelser. 

 Baserat på den skriftliga redogörelsen. 

  100 % 

 

2.3  Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  

Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 

Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om 
högre risker i en verksamhet. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Utveckla rutin för påminnelse till tillståndshavare för brandfarlig- och 
explosiv vara. 

 100 % 

Utarbeta och införa digitaliserad ansökningsblankett till Särf:s hemsida.  100 % 

 

2.4 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF 
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och 
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, 
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översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska 
brandskyddet lever upp till gällande byggregler. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utveckla rutinerna för SÄRF:s delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka 
för en tidig medverkan i respektive process. 

Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets 
byggregler kap. 5 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Säkerställa handläggningskunskaperna för medlemskommunerna i plan- 
och byggprocesserna. Prioriterat är införandet av generella riskanalyser i 
kommunerna. 

 50 % 

Förklaring 2017: SÄRF har vid planärenden och andra ärenden gällande samhällsplanering 
informerat om de fördelar som en generell riskanalys ger. Ett par av medlemskommunerna har 
startat upp ett arbete för att ta beslut kring en sådan riskanalys. På grund av att 
medlemskommunerna och inte SÄRF har beslutanderätt i frågan har målet inte uppnåtts under 
2017. 

2.5  Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 
Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 

Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Säkerställa regelbunden uppföljning och återkoppling till respektive 
kommun genom information till räddningstjänstförbundets direktion. 

 100 % 

 

2.6 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
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pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser. I dagsläget 
levererar SÄRF tjänsten säkerhetssamordnare till Borås, Mark och Ulricehamns kommun. SÄRF 
tillhandahåller också tjänsten krisberedskapshandläggare som stöttar alla kommunerna i 
förbundet i deras krisberedskapsarbete. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 

Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 

RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 

Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 

Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse    

2017 

Utbildning ska genomföras med samverkansbefäl. Utbildningen ska 
medföra att de kan agera i en roll som samverkansbefäl och bistå 
kommunerna som en länk mellan kommunen och räddningstjänsten vid en 
extraordinär händelse. 

 100 % 

 

2.7 Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå 
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos äldre.  
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga 
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden 
enligt Seveso och Miljöbalken.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en modell om 
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka 
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  

Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

SÄRF ska delta i medlemskommunernas BRÅ-grupper i det 
trygghetsskapande arbetet.  

 100 % 

Särskild samverkan angående social oro.  100 % 

Riktade informationsinsatser om brandskydd i områden med identifierade 
behov.  

 100 % 
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2.8 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att 
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport 
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin 
tur som underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass 
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har 
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk 
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i 
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens 
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring. 

Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRF:s egna insatser 
som insatser från andra räddningstjänster. 

Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och 
kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Personal ska genomgå utbildning för grundläggande olycksutredning och 
sedan fungera som delprocessledare inom området insatsuppföljning för att 
utveckla kunskapsöverföring till utövande personal. 

 100 % 

 
 

3 Område Insats och beredskap 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Intern utbildning och övning 
• Försörjning och utveckling av materiel och fordon 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Drift av förbundens verkstäder och fastigheter 
• Räddningstjänstplanering 
• Metodutveckling 
• Insatsplanering 
• Automatiska brandlarm 
• Bemanningsuppdrag inom annat ansvarsområde 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
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genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. ”Viktigt meddelande” kan ges som ett 
varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn 
och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Minska tiden mellan inkommit SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 

Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 

Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 

Omarbeta ledningshandboken. 

Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 

Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 

Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten. 

  80 % 

Varje räddningsstyrka ska tekniskt kunna komplettera muntlig information 
från olycksplatsen med bild. 

 100 % 

Förklaring 2017: I arbetet har SÄRF på stationsnivå beskrivit förmågan för räddningstjänstens 
huvudsakliga operativa ämnesområden, t.ex. brand och farliga ämnen. Det fortsatta arbetet är 
att bryta ner detta till enskilda enheter, dvs. räddningstjänstens olika fordon.  
 

3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation 
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall 
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda 
objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en 
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På 
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt 
meddelande till allmänheten. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av insatsplaner till 
respektive verksamhet i större utsträckning. 

Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är lättillgängliga för 
den aktuella räddningsstyrkan. 

Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att 
användas vid insats ska tas fram. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse     

2017 

Framtagande av insatskort för automatlarmsobjekten.  100 % 

 

3.3 Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRF:s operativa 
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna 
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt 
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större 
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, 
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och 
övning genomförs på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda handlingsmönster och 

räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska omarbetas.  

Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl regelbundet ska få tillräcklig övning i 

sin befälsroll. 

Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande organisationer. 

Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid samtliga anläggningar 

med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 

Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 

Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse  

2017 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. 

 50 % 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.  50 % 

Förklaring 2017: I arbetet med förmågebeskrivningen har det beskrivits vilka kunskaps- och 
färdighetskrav som ställs på respektive nivå. Detta för att tydligt kunna beskriva mål med 
respektive utbildning och övning kopplad till förmåga. Det fortsatta arbetet innefattar att 
utforma övnings- och utbildningsplaner så att de tydligt visar på ett samband med önskad 
förmåga. 
 
Inom arbetet med metodutvecklingen så har arbetsgrupperna för räddningstjänstens 
huvudsakliga operativa ämnesområden, exempelvis brand och farliga ämnen, definierats och 



12 (13) 
 
 

Uppföljning av Prioriterade aktiviteter i VP 2017                   Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Sida 12 

 

bemannats. Dessa grupper ska i samverkan arbeta fram effektivare och säkrare metoder 
utifrån idéer till utvecklingsprojekt.  
 

3.4 Automatiska brandlarm 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska 
brandlarm. 

 10 % 

Förklaring 2017: Behovet av att införa en plattform i arbetet med automatlarm har analyserats 
och definierats. Ny organisation är på plats från 2018-01-01. Med en kommande 
automatlarmshandläggare sedermera ska nya rutiner driftsättas. Aktiviteten är därför flyttad 
till Verksamhetsplan 2018. 
 

3.5 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska 
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom 
avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning 
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att 
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av 
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra 
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av 
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt 
restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna vid en olycka.  

 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Implementera proaktivt restvärdesarbete i den operativa insatsen.   100 % 

 
 
 

4 Område Administration och Service 
Administration och service ansvarar i huvudsak för: 

 ekonomi- och personalfrågor 

 administrativt stöd och IT-samordning 

 drift av övningsanläggningen Guttasjön. 
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Prestationsmål 2016 - 2019  

Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet 

Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden 

Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2017 
Måluppfyllelse 

2017 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, räddningstjänst i 
Beredskap. 

    75 % 

Uppgradering av intranät, SharePoint (Serfnet), till ny teknisk plattform.  100 %  

Förklaring 2017: Aktiviteten Digitalisering av löneprocessen består av två delar där del ett med 
inköp och implementering av modul är klart. Del två består av implementering av processen i 
organisationen och under hösten har 5 deltidskårer startat arbetet i det nya systemet: Vegby, 
Horred, Mjöbäck, Torestorp och Tranemo. Resterande kårer beräknas vara klara under andra 
tertialet 2018. 
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2017 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har tre internkontroller genomförts under 2017 enligt nedan redovisade 
sammanfattningar. 
 

1 Ökat antal inkomna myndighetsärenden 
Inkomna myndighetsärenden har ökat med 19% under 2017 jämfört med föregående år 
vilket medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för 
valet att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att 
planerade tillsyner inte kan utföras i samma omfattning.  
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande.  
 
Ökning av inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt 
Lagen om skydd mot olyckor inte görs i samma omfattning. Det finns en korrelation 
mellan tillsyner och att räddningstjänstens remissvar i byggskedet. Om det inte byggs rätt 
från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva en åtgärd i ett förvaltningsskede.  
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämplig 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baserat på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
En plan för prioritering kring vad som ska göras tas fram. Planen ska även visa på lämplig 
bemanning för den del av Avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande 
brandskydd. 
 
Målet är att svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de 
tillsyner som prioriteras enligt tillsynsplan. 
 
Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas i slutet av 2018 för att se om behov av 
att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
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2 Ökat antal överklagade myndighetärenden 
Det finns risk att fler myndighetsärenden överklagas på grund av våra förändrade rutiner för att 
efterleva Förvaltningslagen. För att motverka detta krävs en uttalad tydlighet vid 
myndighetsutövning. 
 
Avdelningen Skydd och samhälle jobbar kontinuerligt på att utveckla myndighetsutövningen. 
Enligt de kundundersökningar vi deltar i framgår att bemötande är den enskilt viktigaste aspekten 
för en bra myndighetsutövning. Ett bra bemötande grundar sig i myndighetens värdegrund och 
det är viktigt att vid arbetsplatsmöten och andra sammankomster betona vad det är vi gör och 
varför vi gör det. 
 
Avdelningen har även genomfört ett projekt för att på ett lättare och tydligare sätt kommunicera i 
text. Bland annat genom att förenkla och anpassa innehållet till mottagaren för att inte uppfattas 
som för byråkratiska. 
 
På grund av att ett ärende ska igenom flera rättsinstanser kan ett överklagat ärende ta upp till fyra 
år innan det vinner laga kraft. 
 
Vi ska fortsätta jobba aktivt med bemötande, värdegrund och kommunikation för att minska 
risken för ett ökat antal överklagade ärenden. Antalet överklagande ärenden ligger i dagsläget på 
cirka 2% av genomförda tillsyner. 
 
Samtidigt är det viktigt att kommunicera rättssäkert och att i de fall det inte finns prejudikat eller 
liknande påpeka möjligheten för individen att överklaga. 
 

3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 
På grund av personalomsättning och svårigheter med rekrytering vid ett antal av förbundets RiB-
kårer finns en risk att beslutad bemanning inte kan upprätthållas.  
 
Risken består dels i att den totala numerären för respektive RiB-kår inte hålls och dels i att 
beredskapsstyrkan inte är fullt bemannad hela tiden. 
 
Under perioden juni-augusti 2017 skulle den sammanlagda beredskapstiden uppgå till  
154 560 timmar. Under samma tidsperiod kunde vi inte hålla beslutad bemanning under 407 
timmar. 
 
Under 2017 har vi haft 25 avgångar från RiB-kårerna men lyckats ny- eller återanställa 34 
personer, en total ökning med nio personer. Dock kvarstår problematiken att hålla beslutad 
bemanning vid ett fåtal RiB-kårer i förbundet. 
 
I organisationen finns det fr.o.m. 2018-01-01 en Sektionschef med särskilt ansvar för förbundets 
17 RiB-kårer och sex räddningsvärn. Under 2018 ska det tas fram nya rutiner för bättre 
uppföljning av hur det faktiska bemanningsläget på respektive RiB-station är, månad för månad, 
och dess orsaker. 
 
Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas för att se om behov för att ingå i 
internkontrollplan kvarstår. 
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Revisionsberättelse för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund år 2017

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att 
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och 
förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen 
bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att förbundet under året 
förändrat verksamhetsuppföljningen och att det nu finns en enhetlig uppföljning för dess olika verksamhetsområden, 
med nedbrutna prioriterade aktiviteter för året som grund för ansvarsprövning.

Avseende verksamheten konstaterar vi att förbundet inte genomfört 6 av 22 beslutade prioriterade aktiviteter för 2017. 
Förbundet har under året vidtagit åtgärder i syfte att genomföra aktiviteterna. Revisorerna bedömer att förbundet i 
sin uppföljning av prioriterade aktiviteter 2017 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteterna inte genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorernas bedömning är att förbundet under året utvecklats i rätt riktning och 
förbättrat b.la. verksamhetsuppföljning, intern kontroll och analys av ej genomförda aktiviteter. Revisorerna vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister inom området bör 
fortsätta även under 2018.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma.

BORÅS 2018-03-09

Till Kommunfullmäktige i:

Bollebygds Kommun
Borås Stad

Marks Kommun
Svenljunga Kommun

Tranemo Kommun
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Revisorerna, Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund

Roger Fogelström 
Vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc 
Ordförande

Sture ErnstssonPer Wignäs

Jan-Erik Björkli

Mats Jönsson

Bilagor:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Revisionsredogörelse 2017 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
Revisionsredogörelse 2017
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen kan verifiera 
måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB och redovisas 
i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2017-12-31, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 6 500 tkr, vilket innebär ett överskott på 7 441 
tkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader för avtalspension och 
lokalhyra än vad som prognosticerats samt ökade intäkter för automatlarm och avtalsutbildningar.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet 
och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram 
som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. I handlingsprogrammet 
framgår 57 prestationsmål för SÄRF avseende mandatperioden uppdelat per verksamhetsområde. 
Verksamheten 2017 ska genomföras enligt beslutade prestationsmål i handlingsprogrammet för 
perioden 2016-2019. Prioriterade aktiviteter för 2017 fastställdes av Direktionen 2016-12-16 i 
Verksamhetsplan och internbudget för 2017. Under 2017 har SÄRF arbetat med att ytterligare 
utveckla verksamhetsplanen till ett dokument som beskriver årets prioriterade aktiviteter i syfte att 
nå handlingsprogrammets mål och ambitioner. 

Det sker ingen redovisning av måluppfyllelsen avseende prestationsmål 2016-2019 inom ramen 
för årsredovisningen. I årsredovisningen redovisas uppföljning av prioriterade aktiviteter för 2017 i 
sammanfattad form. För detaljer i uppföljningen hänvisas till bilagan Uppföljning av prioriterade 
aktiviteter i verksamhetsplan 2017. 

I uppföljningen framgår prioriterade aktiviteter för 2017 inom respektive verksamhetsområde 
samt områdets prestationsmål för perioden 2016-2019. Samtliga beslutade prioriterade aktiviteter 
i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning av måluppfyllelsen/genomförandet. 
Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del av aktiviteten som genomförts 2017.   
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Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Skydd och 
samhälle

Information, rådgivning och extern utbildning:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor:

0   0   2   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Samhällsplanering:

0   1   0   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sotning och brandskyddskontroll:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Krisberedskap:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Brett säkerhetsarbete och övriga remisser:

0   0   3   av 3 prioriterade aktiviteter 2017

Insatsuppföljning

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sammantaget har en av tretton beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
Den särskilda aktivitet som inte genomförts är: 

• Säkerställa handläggningskunskaperna för medlemskommunerna i plan- och 
byggprocessen. Prioriterat är införandet av generella riskanalyser i  kommunerna. Förbundet 
förklarar utfallet med att SÄRF inte har mandat att genomföra aktiviteten fullt ut då 
respektive medlemskommun beslutar om införsel av generella riskanalyser. Förbundet 
skattar måluppfyllelsen till 50 % med hänvisning till att några kommuner startat ett 
arbete som kan ligga till grund för beslut för införandet av avsedd riskanalys.

 
Utöver ovanstående finns sammantaget 34 beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål. 

Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Insats och 
beredskap

Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag:

0   1   1   av 2 prioriterade aktiviteter 2017
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Insatsplanering:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Metodutveckling, intern utbildning och övning:

0   2   0   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Automatiska brandlarm:

0   1   0   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Restvärderäddning:

0   0   1   av 1 prioriterad aktivitet 2017

Sammantaget har fyra av sju beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
De särskilda aktiviteter som inte genomförts är: 

• Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter dels 
som enskild roll i den utryckande verksamheten. Förbundet anger att fortsatt arbete 
behövs med att bryta ned förmågan till enskilda enheter och fordon. Förbundet skattar 
måluppfyllelsen till 80 % med hänvisning till att man under året beskrivit förmåga på 
stationsnivå i förhållande till huvudsakliga operativa ämnesområden.  

• Tydliggöra kopplingen mellan enheters/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. Förbundet anger att fortsatt arbete behöver bedrivas med att utforma 
övnings- och utbildningsplaner. Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50% med hänvisning 
till att arbetet med förmågebeskrivning genomförts under året. 

• Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling. Aktiviteten är inte helt genomförd. 
Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50 % med hänvisning till att man under året 
definierat och bemannat särskilda arbetsgrupper för att arbeta med metodutveckling. 

• Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm. 
Aktiveten är inte helt genomförd. Förklaringen är att aktiviteten inte kunnat genomföras 
med anledning av organisationsförändring som infördes 2018-01-01. Förbundet skattar 
måluppfyllelsen till 10 % med hänvisning till att det i den nya organisationen utsetts en 
automatlarmshandläggare. 

Utöver ovanstående finns sammantaget 20 beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål. 
 
Förbundets prioriterade aktiviteter 2017 för verksamhetsområdet Administration 
och service

Prioriterade aktiviteter för 2017:

0   1   1   av 2 prioriterade aktiviteter 2017

Sammantaget har en av två beslutade prioriterade aktiviteter för 2017 inte genomförts av förbundet. 
Den särskilda aktivitet som inte genomförts är: 

• Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i beredskap. 
Aktiviteten är inte helt genomförd. Förbundet skattar måluppfyllelsen till 50 % med 
hänvisning till att inköp och implementering av digital modul är klar. Samtliga RIB-kårer 
har dock inte hunnit implementera det nya systemet under 2017.
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 Utöver ovanstående finns sammantaget tre beslutade mål för verksamhetsområdet från Handlingsprogram 
2016-2019. Inom ramen för årsredovisning eller uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 sker ingen uppföljning av dessa mål.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna har särskilt bevakat nedanstående område. 

Verksamhetsuppföljning i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Grunden i  SÄRF:s verksamhetsuppföljning är bestämmelser från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) om att alla räddningstjänster ska ha handlingsplaner för varje mandatperiod. 
SÄRF har handlingsplan 2016-2019 vilken anger 57 prestationsmål för perioden.

I  verksamhetsplan för 2016 fanns 39 beslutade mål och 49 beslutade särskilda aktiviteter för 2016  
samt 20 prestationsmål för 2016-2019. Sammanlagt skedde uppföljning i förhållande till 108 mål/
aktiviteter under 2016. I verksamhetsplanen för 2017 har detta system ersatts med ett system med 
årssatta prioriterade aktiviteter i förhållande till handlingsplanens 57 mål. Sammantaget finns 22 
prioriterade aktiviteter för 2017, en minskning med 86 mål/aktiviteter jämfört med 2016. 

Förbundet har under 2017 arbetat med en större omorganisation. Inriktningen är att gå från process- 
till linjeorganisation med fokus på funktioner. Syftet är att effektivisera och förbättra  verksamheten 
och tydliggöra roller, ansvar och uppföljning internt. Den inre organisationen utökas från tre till 
fem avdelningar. Omorganisationen trädde i kraft fr.o.m. 2018-01-01.

Förbundet har identifierat brister med beslutat handlingsprogram för 2016-2019. I huvudsak avser 
bristerna sammanblandning av mål, aktiviteter, visioner, strategier och mängden mål i handlings-
programmet. Bristerna är så pass betydande enligt förbundet att delar/hela dokumentet behöver 
arbetas om under 2018. Syftet är att skapa en helt uppdragsstyrd organisation och målformulering 
med ett mindre antal mål kompletterade med strategiska initiativ och tillhörande aktiviteter och 
indikatorer/mått. Målen ska tillsammans med enheternas prestationer följas löpande med större 
avrapportering varje tertial. Förbundet har under 2017 infört ny systematik för verksamhetsupp-
följning internt med tertialavstämningar och operativa ledningsmöten. 

Fördjupade granskningar
Revisonen har inte genomfört några fördjupade granskningar avseende Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. Uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer 
genomförs även i förekommande fall inom ramen för olika kvalitetssystem och inrapportering till 
tillsynsmyndighet.

Södra Älvsborgs Räddningstjänst förbund har en plan för intern kontroll för 2017 som antagits av 
Direktionen 2017-10-13. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upprättandet av 
plan för intern kontroll. Riskanalysen innehåller sammanlagt 41 identifierade risker. Direktionen 
har inte gjort en egen riskanalys, men godkänt förvaltningens riskanalys. Planen för intern kontroll 
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omfattar tre kontrollmoment. Förbundet genomför enligt riskanalysen även löpande kontroller av 
b.la. ekonomi- och lönehantering under året. Samtliga kontrollmoment planeras bli avrapporterade 
till Direktionen den 16 mars 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Direktionen har 2017-10-13 antagit en policy för intern styrning och kontroll. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2017. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet. 

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag/
aktiviteter, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det 
är samtidigt väsentligt att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund analyserar och ger rimliga 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört prioriterade 
aktiviteter/delmoment eller uppdrag.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund följer upp verksamheten genom identifierade prioriterade 
aktiviteter för året som är en nerbrytning av målen från beslutat Handlingsprogram 2016-2019. 
Förbundet gör med utgångspunkt från uppföljning av verksamhetsplan 2017 en egen bedömning 
av om man har genomfört prioriterade aktiviteter eller hur nära man ligger genomförande i de fall 
aktiviteten inte är helt genomförd. Förbundet har inte fullt ut genomfört 6 av 22 beslutade prioriterade 
aktiviteter för 2017. Förbundet har under året vidtagit åtgärder i syfte att genomföra aktiviteterna. 
Revisionen bedömer att förbundet i sin uppföljning av prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 
2017 anger rimliga förklaringar till varför aktiviteterna inte genomförts. 

Revisonen kan konstatera att förbundet under året förändrat verksamhetsuppföljningen och att det 
nu finns en enhetlig uppföljning för dess olika verksamhetsområden, med nedbrutna prioriterade 
aktiviteter för året som grund för ansvarsprövning. Samtidigt har förbundet identifierat brister i beslutat 
handlingsprogram 2016-2019 som försvårar verksamhetsuppföljningen. Revisionens bedömning är 
att förbundet under året tagit stora steg i rätt riktning och förbättrat b.la. verksamhetsuppföljning 
och analys av ej genomförda aktiviteter. Revisonen vill i sammanhanget framhålla att förbundets 
utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister inom området bör fortsätta även under 2018.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den kan dock utvecklas ytterligare genom att planen 
för intern kontroll beslutas tidigare under året och att Direktionen genomför en egen riskanalys. 
Revisorerna noterar att förbundet i policy för intern styrning och kontroll beslutat om arbetssätt för 
2018 avseende den interna kontrollen som tangerar identifierade utvecklingsområden. 

Revisonens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Borås 2018-03-09

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad
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Sammanfattning och 
kommentarer 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund har Deloitte granskat förbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen syftar till att verifiera att Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund upprättar årsbokslut i enlighet med kommunallagen 
(KL), lagen om kommunal redovisning (KRL), god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god 
revisionssed för kommuner och landsting. Granskningen har skett utifrån 
väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av underlag utifrån en 
väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår ej i Deloittes revisionsuppdrag 
ett granska förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 Resultat- och balansräkningar 
 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Uttalanden  
Vår sammanfattande bedömning är att Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbunds resultat- och balansräkning, noter och 
kassaflödesanalys som ingår i årsredovisningen i alla väsentliga avseenden 
ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt lag om kommunal 
redovisning. 
 
 
 

Göteborg den 9 mars 2018  
 
DELOITTE AB 
 
 
 
Harald Jagner  Pernilla Lihnell  
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor             
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1. Inledning 
Bakgrund 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) ska en förbundets 
årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR), vars huvuduppgift är att främja och 
utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med KRL, 
har gett ut rekommendationer för den kommunala redovisningen. I 
tillämpliga delar ska även normering från Redovisningsrådet och 
Bokföringssektoren användas.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund har Deloitte genomfört en granskning av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.  

Syfte, revisionsfråga 
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt 
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.  
 
Vi har i allt väsentligt utfört revisionen enligt god revisionssed för 
kommuner och landsting. En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella 
rapporterna. Det sakkunniga biträdet väljer i samråd med de 
förtroendevalda revisorerna vilka åtgärder som skall utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för felaktigheter i de finansiella rapporterna, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur förbundet upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra uttalande om 
effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i förbundets uppskattningar i redovisningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  
 
Avgränsningar, revisionskriterier och metod 
Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat 
ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Det ingår 
ej i Deloittes revisionsuppdrag ett granska förbundets måluppfyllelse.  
 
I årsredovisningen har följande delar granskats: 
 
 Resultat- och balansräkningar 
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 Noter 
 Kassaflödesanalys 
 
Granskning har skett av bilagor och specifikationer till årsredovisningen.  
 
För att granska att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, har 
granskning skett av fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll, 
presentation och läsbarhet. 
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2. Granskningsresultat 
Resultaträkning 
Enligt KRL 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och 
kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter 

och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat  
 
Kommentarer 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör 
specifikationer av resultaträkningens poster. 
 
Balansräkning 
Enligt KRL 5:2 ska balansräkningen redovisa samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets 
utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen.  
 
Vi har granskat att: 
 
 Balansräkningen är uppställd enligt KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen 

och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 
 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 

balanser 
 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig 

omfattning 
 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med resultaträkningen 
 
Kommentarer 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 
 
Kassaflödesanalys 
I kassaflödesanalysen ska enligt KRL 7:1 kommunens finansiering och 
investeringar under räkenskapsåret redovisas.  
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Vi har granskat att: 
 
 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i KRL 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 
 
Kommentarer 
Förbundets kassaflödesanalys är uppställd i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning och 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 06 
 

 
 
 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a 
UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its 
member firms. 
 
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, 
tax and related services to public and private clients spanning multiple 
industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® 
companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and 
high-quality service to address clients’ most complex business 
challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 264,000 
professionals make an impact that matters, please connect with us on 
Facebook, Linkedin or Twitter. 
 
This communication contains general information only, and none of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related 
entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this 
communication, rendering professional advice or services. Before making 
any decision or taking any action that may affect your finances or your 
business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in 
the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever 
sustained by any person who relies on this communication. 
 
© 2018 Deloitte AB 
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