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INLEDNING

Kommunstyrelsens
ordförande
Historisk tillväxt

De senaste brukarundersökningarna visar att
många är nöjda med äldreomsorgen. Personalen får
mycket högt betyg både när det gäller förtroende
och bemötande. Antalet olika personer som en
hemtjänsttagare möter under en fjortondagarsperiod
är lågt i förhållande till riket.

Ulricehamn kan visa på en historisk tillväxt. De
senaste tre åren har kommunen vuxit med över 1 000
invånare. Bara under år 2017 växte kommunen med
409 invånare, vilket är nytt rekord. Antalet invånare
vid årskiftet var 24 296.

Genom nybyggnationer finns nu ingen kö till boende
inom funktionsnedsättning. Socialtjänsten fortsätter
jobba aktivt med bra lösningar på hemmaplan och har
mycket få externa placeringar.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark. Bara de
närmaste åren har kommunen planer på närmare 1
000 bostäder. Extra glädjande är att intresset för att
bygga bostäder utanför centralorten tog fart under
året. Stubo byggde om flera verksamhetslokaler till
bostäder och dessutom såldes flera byggklara tomter i
flera kransorter.

Att klara skolan är en viktig faktor för ungas hälsa och
framtid. Ulricehamn är bland landets 25 procent bästa
kommuner när det gäller resultaten i årskurs sex.
Gymnasiet levererar goda resultat. Det är i årskurs
7-9 som resultaten inte är tillfredsställande. Det är
en situation som det kräver krafttag för att komma
tillrätta med.

Många av företagen i kommunen går riktigt
bra. Samtidigt har kommunens samarbete
med Arbetsförmedling och kommunens bolag
Nuab utvecklats ytterligare. Sammantaget gör
det att även om Sverige visar på en rekordstark
sysselsättningsgrad så har Ulricehamn ändå ungefär 2
procentenheter lägre arbetslöshet än riket.

Inom förskolan har alla barn fått en placering på
önskat datum trots hög efterfrågan. Vårdnadshavare
har dock inte alltid fått en plats på den förskola man
önskat.

Under året har kommunen arbetat hårt för
att få Ulricehamn utpekad som stationsort i
Sverigerförhandlingens arbete med Götalandsbanan.
Tyvärr har kommunen inte nått ända fram. Men i sin
slutrapport pekar ändå Sverigeförhandlingen på att
fortsatta utredningar kring sträckning behövs.

Den starka befolkningstillväxten ställer krav på aktiv
planering av nya förskolor och grundskolor. Samt på
sikt även boenden inom omsorgen.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla anställda
för väl utfört arbete och till förtroendevalda för ett
bra samarbete. Det är vårt samlade arbete som gör att
kommunen utvecklas!

Kommunen har även tillsammans med region
Jönköpings län och Jönköpings kommun arbetat med
att lyfta fram utbyggnad av riksväg 40 till motorväg.
I slutet av året fick vi stöd av Riksrevisionen som
kritiserade Trafikverket för att inte ha med sträckan i
förslaget till nationell plan.

I början av året riktades stora delar av världens
medialjus mot Ulricehamn då en förening arrangerade
världcuptävlingar i längdskidor. Arrangemanget blev
en enorm succé och bara veckor efter att tävlingarna
avslutats inleddes nya diskussioner mellan
ansvarig arrangör och kommunen om förbättring
av anläggningen då det stod klart att de även får
arrangera tävlingar 2019.

Tillväxt skapar utmaningar
Den i grunden mycket positiva
befolkningsutvecklingen ställer stora krav på de
kommunala verksamheterna. Kommunen ska leverera
välfärdstjänster med god kvalitet.
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Foto: Charbel Sader

Världens ljus på Ulricehamn

Mattias Josefsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

INLEDNING

Organisation 2017
Politisk organisation och kommunala bolag

Kommunfullmäktige
49 ledamöter

Fasta beredningar

Strategisk nivå

Revision
5 ledamöter

•

Välfärd (9 ledamöter )

•

Samhällsutveckling (9 ledamöter )

•

Lärande (9 ledamöter)

•

Val och arvode (Samma antal ledamöter
som antalet partier i fullmäktige)
Tillfälliga beredningar
enligt särskilda uppdrag (9 ledamöter)

Samlat presidium
Nämnder

Verskställande nivå

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen

5 ledamöter

15 ledamöter

Samverkansnämnd miljö
och bygg 6 ledamöter

Beredande utskott
2 ledamöter och 2 ersättare

Två arbetsgrupper:

Individnämnd

•
•

3 ledamöter

Lärande/Välfärd
Samhällsutveckling

Budgetutskott

Samverkansnämnd IT
4 ledamöter

Valnämnd
7 ledamöter

Förvaltning

Gemensam nämnd UlricehamnTranemo - Svenljunga

6 ledamöter

Ulricehamns Stadshus AB
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Förvaltningsorganisation
- Ulricehamns kommun
Förvaltningsorganisation
Kommunchef

Kommunledningsstab

Ekonomifunktion

Kanslifunktion

Kommunikationsfunktion

Personalfunktion

Sektor miljö och
samhällsbyggnad

Sektor lärande

Sektor service

Sektor välfärd

Bygg

Förskola

Fastighet

Beställning och
kvalitet

Miljö

Grundskola

It

Funktionsnedsättning

Plan

Tingsholm

Kommunservice

Individ- och
familjeomsorg

Kost

Äldreomsorg

Exploatering

Kultur och fritid

Mandatfördelning
Kommunstyrelsen

2014-2018

Socialdemokraterna 		
4
Centerpartiet			
3
Moderaterna			
2
Sverigedemokraterna			
1
Nya Ulricehamn			
1
Miljöpartiet			
1
Vänsterpartiet			
1
Liberalerna			
1
Kristdemokraterna		 1
Summa			

6

15

2011-2014
4
3
4
1
1
1
1
15

Kommunfullmäktige

2014-2018

2011-2014

Socialdemokraterna 		
13
Centerpartiet			
10
Moderaterna			
10
Sverigedemokraterna			
4
Nya Ulricehamn			
3
Miljöpartiet			
3
Vänsterpartiet			
2
Liberalerna			
2
Kristdemokraterna		 2

13
10
11
3
3
2
4
3

Summa

49

49

INLEDNING

Flerårsöversikt
Kommunen
2017

2016

2015

2014

2013

EKONOMISKT RESULTAT
75,6
58,2
Årets resultat, mnkr				
80,9
83,1
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster
1 007,4
967,7
Skatteintäkter
1
1 019,6
981,8
Personalkostnader, mnkr						

48,4
51,2
922,0
865,8

29,0
29,0
880,6
817,1

58,2
39,3
853,5
792,3

91,3
116,0

102,1
94,0

53,8
143,0

64,9
159,0

2 039,3
299,3
1 740,0
1,8

1 944,2
188,1
1 756,1
2,6

1 794,0
184,0
1 608,0
2,7

1 803,0
265,5
1 534,7
2,8

810,6
229,5
581,1

770,5
231,3
539,2

669,0
180,0
489,0

708,4
177,6
530,8

57,3
43,9

57,1
39,4

59,1
38,4

57,2
35,7

21,05

21,05

21,05

21,05

23 887
393

23 494
250

23 244
33

23 211
196

273
258
15

221
235
-14

244
251
-7

230
262
-32

1 366
990
376

1 199
937
262

1 105
1 066
39

1 179
951
228

2016

2015

2014

2013

96,0
120,8

70,6
73,4

47,3
52,8

68,6
49,7

2 453,3
410,4
2 042,9

2 282,9
275,1
2 007,8

2 144,0
253,0
1 891,0

2 154,1
336,0
1 818,1

1 023,6
323,9
699,7

955,3
302,4
652,9

893,0
270,0
623,0

959,9
243,8
716,1

53,1
31,9

52,7
28,6

52,9
27,0

50,5
23,8

INVESTERINGAR		 			
140,8
Nettoinvesteringar, mnkr				
94,0
Självfinansiering av investeringar, %
		 			
TILLGÅNGAR/SKULDER
			
2 030,9
Totala tillgångar, mnkr					
177,0
---Omsättningstillgångar, mnkr			
---Anläggningstillgångar, mnkr					1 852,2
1,7
---Bidrag till statlig infrastruktur		
		 			
Totala skulder, mnkr					 727,2
---Kortfristiga skulder, mnkr					 236,3
---Långfristiga skulder, mnkr					 490,9
		 			
SOLIDITET
			
61,2
Soliditet, %
50,1
Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden, exkl internbank %
		 			
SKATTESATS		 			
21,05
Kommunal skattesats, %
		 			
INVÅNARE
			
Folkmängd						24 296
Folkökning						 409
		 			
Födda							 240
Döda							 252
Födelsenetto						 -12
		 			
1 414
Inflyttning
1009
Utflyttning
Flyttningsnetto						 405

Koncernen
			

2017

EKONOMISKT RESULTAT		 			
140,6
Årets resultat, mnkr
131,8
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster
		 			
TILLGÅNGAR/SKULDER		 			
2 501,2
Totala tillgångar, mnkr
298,8
---Omsättningstillgångar, mnkr
2 202,4
---Anläggningstillgångar, mnkr
		 			
921,3
Totala skulder, mnkr
307,5
---Kortfristiga skulder, mnkr
613,8
---Långfristiga skulder, mnkr
		 			
SOLIDITET		 			
57,7
Soliditet, %
39,1
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, %

1 2016 och 2017 genomförde Ulricehamns kommun partiella inlösen av pensionsskulden som uppgick till 24,8 mnkr per år.
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Så används skattepengarna
Ulricehamns kommun har en högre total skattesats än riksgenomsnittet (42 öre) men jämfört med
genomsnittet i regionen är nivån 25 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgick under 2017 till 21,05 kr.
Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 271 mnkr.

Så här fördelades 100 skattekronor i Ulricehamns kommun 2017

Äldreomsorg - 23,21 kr

Grundskola - 22,60 kr

Förskola - 14,20 kr

Funktionsnedsättning - 12,92 kr

Gymnasieskola - 9,52 kr
Infrastruktur, skydd m.m - 5,89 kr
Kultur och fritid - 4,63 kr
Individ- och familjeomsorg - 4,42 kr
Övrigt - 2,61 kr

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån?
Avgifter, bidrag,
hyror m.m

19 %
Kommunalskatt
Generella
Statsbidrag

8

20 %

61 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Utsnitt av Camilla Boströms mural (2017) Foto: Sofia Thunarf 9

Omvärldsanalys

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tillväxten är fortsatt hög i Ulricehamn. Under 2017
passerades 24000-nivån vad gäller invånarantalet.
Det är en takt som enligt kommunens
befolkningsprognos fortgår de närmaste åren för att
sedan avta något. Kommande år är det framförallt
de yngre åldrarna som blir fler och det har en direkt
påverkan på kommunens verksamheter. Under
2017 tillskapades nya förskoleplatser i centralorten
och fler kommer behövas. När dessa kullar når
grundskoleåldern, måste också skolan vara utbyggd.
Andelen äldre invånare prognosticeras öka en
bit in på 2020-talet. Därmed kan man också
anta ett ökat behov av stöd och service från den
kommunala sektorn. Det är dock inte självklart
att dagens utbud motsvarar morgondagens behov.
Förebyggande åtgärder kan exempelvis förskjuta
demensproblematik. Nya boendeformer och bättre
stöd i hemmet kan minska behovet av vård- och
omsorgsboendeplatser.
Det finns en tydlig växelverkan mellan tillväxtnivå
och kommunens markberedskap och fysiska
planering. Nya bostäder, företagsetableringar och
nya egna verksamhetslokaler kräver tillgång till
detaljplanerad mark. Rationella interna processer
och tillgång till kompetens är kritiska faktorer
för kommunen som samhällsbyggare. Effektiva
kommunikationer är en annan viktig förutsättning
för tillväxt. Kommunens begäran till Trafikverket
om fördjupad utredning kring Ulricehamn som
stationsort för Götalandsbanan kvarstår.
Ett ökat behov av service från fler invånare ställer
också krav på kommunen generellt som arbetsgivare.
Stark konkurrens på arbetsmarknaden om
arbetskraften är sedan länge en realitet på olika håll
i förvaltning och bolag. Utmaningen behöver mötas
från flera håll. Kommunens arbete med ”heltid som
norm” är ett sätt, där befintlig kompetens tas tillvara
samtidigt som arbetsgivarvarumärket stärks. En god
verksamhetsutveckling förbättrar såväl arbetssätt
och kundservice som arbetsmiljö och arbetsplatsens
attraktivitet.
Digitalisering och teknisk utveckling kan skapa
resurseffektivitet och öka servicekvaliteten. Här har
inte minst välfärdssektorn många möjligheter.
När mottagandet av nyanlända nu minskat
kommer nästa steg i form av integration. Det berör
kommunens verksamhet brett och förutsätter
god samverkan mellan verksamheter. En lyckad
10

skolgång är en framgångsfaktor för unga nyanlända.
För vuxna är möjligheten till egen försörjning
avgörande för både individen och samhället. Statliga
stimulansmedel skapar ekonomiskt utrymme för
olika insatser.
Skolans utveckling är fortsatt en av Ulricehamns
kommuns främsta frågor. Elevers förbättrade
måluppfyllelse framförallt i åk 7-9 har hög prioritet.

Högkonjunkturen kulminerar?
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar
med att BNP växer med närmare 3 procent under
2018. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas
under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i
omvärlden något bättre vilket gynnar svensk
export. SKL räknar med att svensk BNP växer något
långsammare 2019 än 2018. Högkonjunkturen
når sin topp och resursutnyttjandet i svensk
ekonomi börjar försvagas. I och med att SKL
bedömer att antalet arbetade timmar inte ökar alls
under 2019 sker det en snabb uppbromsning av
skatteunderlagstillväxten.
Med aktuella skatteunderlagsprognoser och
den prognostiserade befolkningsutvecklingen i
Ulricehamn som grund, så är bedömningen att
kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än
intäkterna de kommande åren. De ekonomiska
förutsättningarna förväntas vara kärvare än vad
som har varit fallet på senare år. Med den snabba
befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer
ett omfattande behov av investeringar och därmed
ökade kostnader för räntor och avskrivningar. För
åren 2018-2020 planeras investeringar för mer än
700 mnkr.

Mål för god ekonomisk
hushållning

För flera av verksamhetsmålen ligger resultaten nära
målvärdena för 2017 men har inte nått hela vägen
fram, dessa har då ej uppfyllts. Detta gäller bland
annat några av målen för sektor välfärd.
För till exempel målen kopplade till sjukfrånvaro
har målet varit att sjukfrånvaron ska minska.
Sjukfrånvaron har minskat under 2017. Målen
avseende sjukfrånvaro har därför ansetts uppfyllda
trots att målvärdena inte har uppnåtts. Gällande
målvärdena för sektor lärande så ligger dessa på 100
%. För dessa mål gäller att om utfallet förbättras i
förhållande till föregående år så är de uppfyllda. Så
är fallet för tre mål inom sektor lärande 2017.
För sektor miljö och samhällsbyggnad är två mål inte
uppfyllda. Detta beror på en större efterfrågan på
småhustomter än beräknat eftersom inflyttningen av
nya invånare i kommunen vida överstigit målvärdet.
Samma sak gäller för efterfrågan av industrimark.
En del av efterfrågetrycket kan härledas till
färdigställandet av riksväg 40. Ett mål saknar värde
vilket beror på att den officiella statistiken kommer
först under vecka 17 2018.
För ett av sektor service mål är den officiella
statistiken ännu inte klar varför preliminärt värde
har angetts.
Målvärdena är många gånger högt satta och ligger
minst i nivå med genomsnittet i riket eller högre,
för de mått där jämförelse finns. Trots att några
av målen ej är uppfyllda är det ändå många som
ligger nära målvärdena. Den samlade bedömningen
är att Ulricehamns kommun har god ekonomisk
hushållning
Förklaring till symboler
Målet är uppfyllt
Målet är inte uppfyllt
Inget värde finns ännu för 2016

Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till
att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete
följer de politiskt fastställda reglerna samt
processen för intern kontroll. Årligen genomförs
riskanalyser och upprättas interna kontrollplaner
i förvaltningsledning, sektorsledningarna och i
de kommunala bolagen. Under 2017 har arbetet
fortsatt enligt plan, innebärande att också
samtliga verksamheter inom sektorerna samt
samverkansnämnden miljö och bygg, IT-nämnden
och individnämnden också genomfört riskanalyser
och upprättat interna kontrollplaner. Samtliga
interna kontrollplaner har följts upp i samband med
årsbokslutet. Den samlade bedömningen är att den
interna kontrollen i Ulricehamns kommun har varit
tillräcklig under 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är
utformade för att i så hög utsträckning som möjligt
visa på det som är viktiga resultat och effekter ur
ett kund- och kommuninvånarperspektiv. Vi har i
årsredovisningen valt att endast ha två alternativ i
bedömningen, antingen har förvaltningen nått målet
(grönt), eller inte (rött). Av verksamhetsmålen är
15 uppfyllda (gröna), sex ej uppfyllda (röda) samt
ett mål som saknar värde för 2017 (streck). De tre
finansiella målen är samtliga uppfyllda (gröna).

Kommunledningsstab
Mål				
Ulricehamns kommun
ska ha 25 000 invånare 2020.		

Utfall Målvärde

24 296 st

23 850 st

6,2 %

5,5 %

Antalet medarbetare med l
102,5st
ångtidssjukfrånvaro
(mer än 59 dagar) ska minska
i förhållande till föregående år.		

Högst
75st

Den totala sjukfrånvaron för
kommunalt anställda ska minska.		

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

Utfall

Målvärde

99 %

95 %

Simhallens öppethållande utöver
28 timmar 25 timmar
08–17 på vardagar, timmar/vecka
ska inte understiga målvärdet.		
Huvudbibliotekets öppethållande
utöver 08–17 på vardagar,
timmar/vecka ska inte understiga
målvärdet.
Antal utlån på biblioteket per
kommuninvånare och år ska
överstiga målvärdet.

13 timmar 13 timmar

7,2 st
(preliminärt
resultat)

6,4 st
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Sektor lärande

Sektor miljö och samhällsbyggnad
Målvärde

Mål			

Andelen barn som får plats på
förskola på önskat placeringsdatum
100 %
ska öka.				

63
Företagarnas sammanfattande
(index)
omdöme om myndighetsutövningen
2016 års
i kommunen ska bli bättre.				
värde
I Ulricehamns kommun ska det
0 st
alltid finnas tillgängliga tomter
färdiga för försäljning, i
centralorten ska antalet inte
understiga målvärdet.		

100 %

Andel behöriga elever till
något program på gymnasiet
ska öka.			

76,9 %

100 %

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

78,6 %

100 %

Andel gymnasieelever från
Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram
med examen inom 3 år, ska öka.
			
Andelen elever i årskurs 6,
i kommunen, med godkända betyg
ska öka.

61,8 %

100 %

84,2 %

100 %

Industrimark färdig för
försäljning i centralorten
ska inte understiga målvärdet .

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

89 dagar

Målvärde
högst 90
dagar

Andelen ej återaktualiserade personer
91 %
93%
med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, ska öka.
					
Antal personer som en hemtjänsttagare 12 st högst 12 st
möter ska inte överstiga målvärdet.
Andel brukare som är ganska/mycket
nöjda med sitt särskilda boende
ska inte understiga målvärdet.

87 %

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

36 %

30 %

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

94 %

95 %

5%

12 %

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

Mål				 Utfall Målvärde

250 000 m²

69
(index)

20 st

400 000 m²

Finansiella mål kommunledningsstab

Mål				 Utfall

Målvärde

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

0 mnkr

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

6,1 %

2,4 %

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

29,7
mnkr

0

92 %

En fullständig redovisning av kommunens arbete med
målen för god ekonomisk hushållning och arbetet med
intern kontroll 2017, redovisas i särskilda bilagor som
rapporteras samordnat med årsredovisningen.

Kommunens kvalitet i
korthet

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem
perspektiv: tillgänglighet, trygghetsaspekter,
delaktighet och kommunens information, effektivitet
och kommunen som samhällsutvecklare.
Inom 11 av måtten placerar sig Ulricehamns
kommun bland de 25 procent bästa
kommunerna i Sverige, här är några av dem:
•

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom
förskoleverksamheten har fått plats på önskat
placeringsdatum?

•

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i
kommunen?

•

Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen i kommunen.

•

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

•

Hur stor är andelen inköpta ekologiska
livsmedel?

Exempel på mått där Ulricehamns kommun
ligger lägre än genomsnittet är:
•

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

•

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

•

Vad ger företagarna för sammanfattande
omdöme om kommunens service för företagen?

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett sätt
att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet
i jämförelse med andra. Det som mäts ska ha
en tydlig koppling till den service som du som
kommuninvånare möts av. Undersökningen
genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Under 2017 har ca 260 av 290 kommuner
deltagit i KKiK. Ulricehamns kommun är med
för femte gången. Resultatet av undersökningen
kommer att användas som underlag i kommunens
arbete med att ständigt förbättra sin service.

För att ge en snabb och enkel överblick över hur
resultaten utvecklats under de fem år kommunen
varit med i KKiK, har resultaten för varje mått, delats
upp med trendpilar färglagda i grönt, gult eller rött.

En trendpil i grön färg innebär att
Ulricehamns kommun är bland de
25 procent bästa kommunerna i landet.
Gul trendpil innebär att kommunen är
bland de 50 procent av kommunerna
som ligger i mitten.
Röd trendpil innebär att Ulricehamns
kommun är bland de 25 procent
sämsta kommunerna i landet.
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TILLGÄNGLIGHET
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
(%)

Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet.

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

Kostnad per betygspoäng.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i
kommunen inom 4 år.

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

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram.

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

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Hur stor del av de som erbjuds plats inom
förskoleverksamheten har fått plats på önskat
placeringsdatum?
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för
sitt barn inom förskoleverksamheten på
önskat placeringsdatum?
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett
äldreboende från ansökan till erbjudan om
plats?
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök?

TRYGGHETSASPEKTER

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende.
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst
finansierad av kommunen? (ej mätt 2015)
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i
kommunen?
Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin
hemtjänst.
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och
serviceboende?
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter
avslutad insats/utredning.

Hur många olika vårdare besöker en äldre person,
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?
Hur många barn per personal är det i kommunens
förskolor (planerad)?

KOMMUNEN SOM
SAMHÄLLSUTVECKLARE
Andelen förvärvsarbetare i kommunen.

DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS
INFORMATION

Hur stor del av befolkningen får försörjningsstöd?
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i
kommunen?

Hur god är kommunens webbinformation till
medborgarna?

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i kommunen?

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

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens
invånare?
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av
hushållsavfall?

EFFEKTIVITET
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de
nationella proven?
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Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av
totala antalet bilar?
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Ulricehamns kommun i ett
sjuhäradsperspektiv

Bollebygd
Borås
Ulricehamn
Svenljunga
Vårgårda
Herrljunga
Tranemo
Mark

8,9
5,9
5,2
4,2
4,0
2,5
2,1
2,0

Arbetslöshet, december 2017, %
Bollebygd
Vårgårda
Herrljunga
Mark
Tranemo
Svenljunga		
Ulricehamn
Borås		

2,2
2,3
2,4
2,7
2,7
2,7
3,2
4,4

Riksgenomsnitt

4,1

Källa: AMS
Källa: SCB

Allmännyttiga bostadsföretag,
hyresnivåer 2017, kr/kvm

Skattesats 2017, %
Ulricehamn
Vårgårda
Mark
Borås
Tranemo
Bollebygd
Svenljunga
Herrljunga

21,05
21,21
21,21
21,31
21,50
21,59
21,90
21,94

Riksgenomsnitt

20,75

Tranemo
Herrljunga
Borås
Vårgårda
Mark
Ulricehamn
Svenljunga
Bollebygd
Riksgenomsnitt

Källa: SCB

854
861
916
935
948
969
984
992
1 027

Källa: SABO

Skattekraft i % av
riksgenomsnitt, 2017
101
Bollebygd
94
Borås
92
Ulricehamn
91
Tranemo
91
Mark
90
Herrljunga
Vårgårda		90
Svenljunga		 85

Förskola, antal inskrivna barn
per årsarbetare, 15 okt 2016
Herrljunga
Svenljunga
Borås
Mark
Tranemo
Ulricehamn
Bollebygd
Vårgårda

4,9
4,9
5,0
5,0
5,2
5,3
5,3
5,5

Riksgenomsnitt

5,2

Källa: SCB

Svenskt Näringslivs
kommunranking 2017
Vårgårda
Herrljunga
Ulricehamn
Borås
Tranemo
Bollebygd
Mark
Svenljunga
Källa: Svenskt Näringsliv

Källa: Skolverket

10
27
100
118
142
173
225
235

Grundskolan, antal elever per
lärare, 15 okt 2016
Herrljunga
Tranemo
Ulricehamn
Svenljunga
Vårgårda
Bollebygd
Mark
Borås

10,5
10,8
11,4
11,4
11,5
11,9
12,2
12,8

Riksgenomsnitt

12,0

Källa: Skolverket

Andel (%) elever i åk 9 som är
behöriga till yrkesprogrammen,
läsåret 2016/2017
Bollebygd
Herrljunga
Borås
Mark
Ulricehamn
Tranemo
Vårgårda
Svenljunga

93
85
82
79
77
77
76
75

Riksgenomsnitt

77
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Befolkningsutveckling
senaste femårsperioden, %

Källa: Skolverket

Andel (%) gymnasieelever som
fullföljde utbildningen inom tre
år, exklusive IM - läsåret 16/17
Tranemo
Ulricehamn
Borås
Svenljunga
Mark
Herrljunga
Vårgårda
Bollebygd

82
79
78
78
78
75
74
70

Riksgenomsnitt

75

Källa: Skolverket

Andel av 65-w år med omsorg i
särskilt boende 2016, %
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Borås
Mark
Herrljunga
Bollebygd
Svenljunga

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

Riksgenomsnitt

4,1

Källa: Kolada

Andel av 65-w år med omsorg i
ordinärt boende 2016, %
11,7
Svenljunga
9,0
Borås
8,2
Vårgårda
7,9
Herrljunga
7,1
Ulricehamn
7,0
Mark
6,9
Tranemo
5,7
Bollebygd			
Riksgenomsnitt
Källa: Kolada

8,0
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Ekonomisk översikt –

Koncernens resultatutveckling, mnkr
exklusive jämförelsestörande poster

koncernen

150
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Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns
kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi
AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn
AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns
Stadshus AB.

Årets ekonomiska resultat
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2017
uppgår till 140,6 mnkr (2016: 96,0 mnkr). Det
ekonomiska resultatet 2017 innebär följaktligen
ett resultat som är betydligt högre än förra året.
En orsak till att koncernens ekonomiska resultat
är förbättrat 2017 är att kommunens resultat är 17
mnkr högre än 2016. Även STUBO och UEAB har
högre resultatnivå 2017 än året innan. I STUBO:s
fall handlar det i hög grad om att resultatet påverkas
positivt av den försäljning av fastigheter vid
Grodparken som genomfördes 2016.
Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgår till 131,8 mnkr, vilket är 11 mnkr högre än
2016 års nivå.
Under 2017 har kommunkoncernens låneskuld
minskat med 86 mnkr till 614 mnkr (2016:
700 mnkr). STUBO:s försäljning av fastigheter
vid Grodparken i slutet av 2016 innebar ett stort
likviditetstillskott som har använts till att lösa lån
under 2017.

120,8

120
90
60

131,8

73,4
49,7 52,8

30
0

2013 2014

2015

2016

2017

Koncernens soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de
totala tillgångarna. En soliditet på
58 procent innebär att det finns kort- och
långfristiga skulder motsvarande 42 procent av
de samlade tillgångarna. Koncernens soliditet,
inklusive samtliga pensionsåtaganden, har under
den senaste fyraårsperioden ökat från 24 till 39
procent.
Koncernens soliditet, %
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50,5%

52,8% 52,7% 53,1%

57,7%

40
30

Koncernens resultatutveckling, mnkr
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140,6
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10
0

120
90
60

96,0
70,6

68,6
47,3

Koncernens soliditet inklusive samtliga
pensionsåtaganden, %

39,1%
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Ekonomisk översikt -

Ekonomiskt resultat, mnkr

kommunen

80

75,6

70

För att beskriva och analysera det ekonomiska
resultatet, den ekonomiska utvecklingen och
kommunens finansiella ställning används en modell
som utgår från fyra olika perspektiv:
•
Resultat och kapacitet
Det finansiella resultatet: – vilken balans har
kommunen haft över intäkterna och kostnaderna
under året och över tid?
Kapacitetsutvecklingen – vilken kapacitet har
kommunen att möta finansiella svårigheter på lång
sikt?
•
Risk och kontroll
Riskförhållanden – vilka är riskerna som kan
påverka kommunens resultat och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

48,4

50
40

29,0

30
20
10
0

2013 2014 2015

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgår till 80,9 mnkr, vilket innebär att resultatet
ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016.
Ekonomiskt resultat exkl. jämförelsestörande
poster, mnkr

100

83,0 80,9

80

Resultat och kapacitet

40

Årets ekonomiska resultat

20

Årets resultat exklusiv
jämförelsestörande poster		
80,9
		
+Reavinster förvaltade pensionsmedel +8,4
		
+Reavinster vid försäljning av industrimark och
tomter för bostäder			
+8,6
		
+Ersättning enligt avtal för kostnader för
trafiklösning vid Ubbarp		
+2,5
-Partiell inlösen av pension		

2016 2017

Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 31,6
mnkr. Det ekonomiska utfallet är följaktligen 44,0
mnkr starkare än budgeterat.

60

Kommunens ekonomiska resultat för 2017
uppgår till +75,6 mnkr. Resultatet påverkas av
jämförelsestörande poster (netto: -5,3 mnkr):

58,2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

58,2

60

0

39,3

51,2
34,5

2013 2014 2015

2016 2017

De ekonomiska resultaten under senare år
har påverkats kraftigt av intäkter från riktade
statsbidrag, framförallt kopplat till kommunens
flyktingmottagande. De riktade statsbidragen till
Ulricehamns kommun (inklusive ”kommunbonus/
byggbonus” mm) har ökat från 66 mnkr 2015 till
177,6 mnkr under 2016, för att sedan minska till 121,7
mnkr under 2017.

-24,8

Årets resultat enligt
resultaträkningen			75,6
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Budgetavvikelser

Finansiering

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall är
bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till
+29,7 mnkr. Nettobudgeten för verksamheterna
uppgår till 1.279 mnkr.
Samtliga sektorer redovisar överskott mot budget.

Utfallet för finansförvaltningen är 13,9 mnkr bättre
än budgeterat. Samtliga jämförelsestörande poster
redovisas inom finansförvaltningen och påverkar det
ekonomiska utfallet negativt med
5,3 mnkr. Budgetutfallet exklusive
jämförelsestörande poster uppgår följaktligen till
+19,2 mnkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheternas ekonomiska utfall

Kommunledningsstab
Sektor miljö och samhällsbyggnad
Sektor välfärd		
Sektor lärande				
Sektor service		

+12,9
+2,8
+10,7
+0,2
+3,2

Summa kommunstyrelsen
		
Revision
		

+29,8
+0,3

När det gäller mottagandet av ensamkommande
barn och unga så har antalet barn minskat, det
tidigare avtalet med migrationsverket har upphört
och ersättningsnivåerna har sänkts kraftigt från och
med 1 juli 2017. För 2017 överstiger intäkterna ändå
verksamhetskostnaderna med ca 1 mnkr.
Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet för
verksamheterna har avsatta medel för ”budget i
balans” (3,3 mnkr) inte behövt användas under året
för att täcka underskott inom verksamheterna.
Av de medel som avsatts under kommunstyrelsen för
oförutsett (3,0 mnkr) kvarstår 2,5 mnkr.
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Några av de större investeringarna under 2017 är
om- och tillbyggnaden av Hökerums skola
(15,0 mnkr) och köpeskillingen för fastigheten för det
framtida stadsbiblioteket (12,0 mnkr). Kommunen
har även förvärvat mark för en planerad ny etapp av
Rönnåsens industriområde (9,0 mnkr) och för nytt
äldreboende mm i Gällstad (4,0 mnkr).
En ny bro över Ätran på Boråsvägen har invigts
under 2017. Investeringsutgifterna för projektet
uppgår till 11,1 mnkr.
IT-investeringarna under året uppgår till
18,3 mnkr. Då Ulricehamn och Tranemo har
samverkan inom IT-området avser utgifterna
utrustning för båda kommunerna.
Nettoinvesteringar, mnkr
150

120

Verksamheternas budgetavvikelser,
mnkr

90

36,4
25,0

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 140,8
mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den budgeterade
investeringsvolymen för 2017 uppgår till 204,5 mnkr.

De kraftiga förändringarna i statsbidragen påverkar
verksamheternas planeringsförutsättningar, bland
annat när det gäller behov av personal och lokaler.

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5

Intäkterna från skatteintäkter och generella
statsbidrag är 13,8 mnkr högre än budgeterat.
Utfallet när det gäller avskrivningar och
kapitalkostnader är bättre än budgeterat
(+5,1 mnkr) på grund av att investeringarna inte nått
upp i budgeterad nivå 2016 och 2017.

29,7

60

64,9

91,3

53,8

30
0

9,3

-0,9
2013 2014 2015

102,1

140,8

2016 2017

2013 2014 2015

2016 2017

Över tid är det önskvärt att kommunens
investeringar i så hög utsträckning som möjligt
finansieras via de medel som tillförs från den
löpande driften – om självfinansieringsgraden
över tid uppgår till minst 100 % behöver

Självfinansieringsgrad, %

Kommunens soliditet, inklusive samtliga
pensionsåtaganden, enligt den så kallade
”fullfondsmodellen”, uppgår till 38,4 procent.
Kommunens funktion som internbank inom
koncernen påverkar soliditeten med 12,7
procentenheter. Utan utlåningen till bolagen hade
kommunens soliditet 2017-12-31 uppgått till 50,1
procent (2016: 43,9 procent).
Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns
kommun har en förhållandevis stark finansiell
ställning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

kommunen inte ta upp nya lån. Under 2017 uppgår
självfinansieringsgraden till ca 94 %. Orsaken till
att självfinansieringsgraden, trots omfattande
investeringar, hamnar nära 100-procentsnivån är
att det ekonomiska resultatet 2017 är starkt. Årets
investeringar har därmed kunnat finansieras med
egna medel i mycket hög utsträckning. Nivån på det
ekonomiska resultatet innebär att det har tillförts
cirka 132 mnkr från den löpande verksamheten.

200
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100
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Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden,
exkl. internbank
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40%

50,1%
35,7%

38,4%

39,4%

43,9%

Soliditet

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital
av de totala tillgångarna. Soliditeten är ett
mått på kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning har kommunen.
En soliditet på 61 procent innebär att kommunen
har skulder motsvarande 39 procent av de samlade
tillgångarna. Kommunens soliditet har ökat med fyra
procentenheter jämfört med 2016.
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Risk och kontroll
Lån

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunen fungerar som internbank för bolagen
inom koncernen. Kommunens låneskuld uppgår per
2017-12-31 till 475 mnkr, samtidigt som utlåningen
till koncernens bolag uppgår till 631,5 mnkr.
Ulricehamns kommun har följaktligen ingen ”egen”
låneskuld.
Kommunens låneskuld, mnkr
600

522,4

478,0

521,0

Räntebindning
		

<1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 8-10
år år
år
år
år år
år år

Max andel, %
Andel 2016, %

50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0
28,6 22,5 27,8 21,1 0,0 0,0
0,0 0,0

Upplåningen ligger inom ramen för normportföljen.
Vid bokslutet 2017 fanns 60 mnkr av kommunens
likviditet placerad i räntebärande värdepapper.

Borgensåtaganden

565,0
475,0

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 110,4
mnkr vid utgången av 2017 (2016: 121,3 mnkr).
Borgensåtagandena har minskat genom att lån som
kommunen gått i borgen för har amorterats. Ett
externt lån på 9,9 mnkr som brf Parkgården omsatte
under året ersattes med utlåning via kommunens
internbank. Omfattningen av kommunens
borgensåtaganden är 10,9 mnkr lägre än vid
utgången av 2017.
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Borgensåtaganden, mnkr
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Finansiella placeringar
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger
ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten
i kommunen och bolagen inom kommunen ska
bedrivas.
Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha en
genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. Vid
bokslutet 2017 har kommunen en genomsnittlig
kapitalbindning på 2,0 år.

Kapitalbindning

2015

2016

2,1 år

2,0 år

2017

En viss del av kommunens likviditet är sedan
länge avsatt till fondering för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts
några ”nya” medel i portföljen under den senaste
femårsperioden.
Per 2017-12-31 uppgick det bokförda värdet på
placerade medel till 104,1 mnkr. Marknadsvärdet på
portföljen per 2017-12-31 uppgår till 108,6 mnkr.
Summan av kommunens pensionsförpliktelser
uppgår per 2017-12-31 till 479,5 mnkr
(2016: 533 mnkr).
Finansiella placeringar, mnkr
120

2,0 år

100
80

Ränterisken är en annan del som regleras i
finanspolicyn. Räntebindningen i låneportföljen ska
spridas över tid enligt en normportfölj.
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2017
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87,9
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104,1
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Kommunalskatt

Balanskravet, mnkr

Kommunens utdebitering uppgick under 2017 till
21,05. Regionens utdebitering var 11,48 under 2017.
Därmed uppgick den sammanlagda kommunala
skattesatsen i Ulricehamn till
32,53 procent. Ulricehamns kommun har ett
skatteunderlag per invånare som uppgår till 92
procent av riksgenomsnittet.

				
2018

2017

21,05
21,05
Ulricehamns kommun		
11,48
11,48
Kommun					
32,53
32,53
Region					
					
		
21,30
21,30
Genomsnitt i regionen		
11,48
11,48
Kommun					
32,78
32,78
Region					
					
		
20,75
Genomsnitt i riket		20,74
11,36
11,39
Kommun					
32,11
32,13
Region/landsting		

		
2017
						
75,6
Årets resultat enligt
resultaträkningen				
- reducering av samtliga realisationsvinster		

17,0

+ justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet				

-

+ justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet			

-

+ orealiserade förluster i värdepapper		

-

- justering för återföring av orealiserade
förluster i värdepapper				

-
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Ulricehamns kommun hade under 2017 en högre
total skattesats än riksgenomsnittet (42 öre) men
jämfört med genomsnittet i regionen var nivån 25
öre lägre.

Årets resultat efter
58,6
balanskravsjusteringar				
- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv				

-

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv				

-

Balanskravsresultat				
58,6

Känslighetsanalys
Lägsta totala skattesatsen 2017 hade Vellinge
kommun med 29,19. Högsta totala skattesatsen hade
Dorotea med 35,15.

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av
en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken
ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr).

Även 2018 är det Vellinge kommun som har landets
lägsta totala skattesats med 29,19, och liksom 2017
har Dorotea den högsta totala skattesatsen med
35,15.

Känslighetsanalys, mnkr
					
					
					

Balanskravet

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 2017
innebär att kommunallagens krav på ekonomi i
balans är uppfyllt. Av 2017 års ekonomiska resultat
avsätts inga ytterligare medel till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare års
avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till
51,4 mnkr.
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott att
återställa.

Förändrade personalkostnader
med 1 procent				

2017
10,2

15,6
Förändrade bruttokostnader
med 1 procent					
50,9
Förändrad utdebitering med
1 krona						
11,8
Förändrat skatteunderlag i riket
med 1 procent					
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Driftredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ansvarsområde (mnkr)		

Årsbudget efter
justeringar
						

Utfall 2017

Avvikelse mot
budget

1,4

1,1

0,3

1 278,7

1 248,9

29,8

89,8

76,9

12,9

2,5

0,0

2,5

56,9

54,1

2,8

565,7

565,5

0,2

48,2
115,0
44,1
232,1
126,3

44,9
118,4
42,7
234,7
124,8

3,3
-3,4
1,4
-2,6
1,5

492,0

481,3

10,7

14,1
53,1
22,5
69,3
333,0

13,1
48,3
25,0
71,0
323,9

1,0
4,8
-2,5
-1,7
9,1

74,4

71,2

3,2

1 280,1

1 250,0

30,1

1 311,7

1 325,6

13,9

31,6

75,6

44,0

REVISION
			
			
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
			
Kommunledningsstab
			
varav KS oförutsett
			
Sektor miljö- och samhällsbyggnad
			
Sektor lärande
- varav:			
Sektorstöd lärande
Förskola
Barn- och elevhälsa
Grundskola
Tingsholm
Sektor välfärd 		
- varav:			
Sektorstöd välfärd		
Individ- och familjeomsorg		
Funktionsnedsättning		
Äldreomsorg
Beställning och kvalitet
Sektor service			
			
TOTALT
			
FINANSFÖRVALTNING
			
TOTALT		
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Projekt, belopp i mnkr
IT-investeringar
Komponent-fastighetsunderhåll
Hökerums skola, om-/tillbyggnad
Bro över Ätran, Boråsvägen Ulricehamn
Stadsbibliotek
Dyvered 5:2
Utbyggnad vägbelysning 2017
Gruppbostad Villagatan
Ombyggnation ”Rum för alla”
Bogesundsskolan-fritids/förskola
Rönnåsen etapp 1,industrigata
Frölunda 1:3 1:6 1:7
Åtgärder på broar
Inventarier sektor lärande
Skidstadion-belysning, spår mm
Hökerums skola, skolgård
Inventarier ”Rum för fler”
Vist 10:25-gata, dike, ridväg mm.
Hester utbyggnad industrigata
Ombyggnad reception Stadshuset
Upprustning Skolgård Timmele skola
Gällstad skola Energieffektiv
Vist 10:2 Industrigata
Etablering temporära förskolelokaler
Tillgänglihetsanpassningar Tingsholm
Tingsholmsgymnasiets energieffektiviseringar
Gemensamt elevregistreringssystem
Arbetsmiljöåtgärder Ulrikaskolan
Upprustning gator
Installationer kök
Ärendehanteringssystem för MSB
Övriga projekt, mindre än 1 mnkr per projekt
planerade investeringar, ej beslutade projekt

SUMMA				

Årets nettoinvesteringar uppgår till 140,8
mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den budgeterade
investeringsvolymen för 2017 uppgår till 204,5 mnkr.
Under 2017 är några av de större investeringarna
om- och tillbyggnaden av Hökerums skola (15,0
mnkr) och köpeskillingen för fastigheten för det
framtida stadsbiblioteket (12,0 mnkr). Kommunen
har även förvärvat mark för en ny planerad etapp av
Rönnåsens industriområde (9,0 mnkr) och för nytt
äldreboende i Gällstad (4,0 mnkr).
I exploateringsområdet Stadsskogen pågår arbete
med bland annat toppbeläggningar på gator.
Arbetet kommer att fortgå under 2018 och troligtvis

Utfall

Budget

Avvikelse

18,3
9,6
15,0
11,1
12,0
9,0
4,4
6,5
7,1
5,3
0,8
4,0
2,5
1,5
2,4
0,2
1,4
1,4
1,3
2,8
3,6
0,4
0,1
1,0
0,5
0,0
0,1
1,6
1,0
0,8
0,2
11,4
0,0

19,3
16,0
14,6
13,3
13,0
9,0
4,8
4,6
4,5
4,4
4,1
4,0
2,4
2,0
2,0
2,0
2,0
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
24,6
39,9

1,0
6,6
-0,3
2,2
1,0
0,0
0,4
-2,0
-2,6
-1,0
3,3
0,0
0,0
0,5
-0,4
1,8
0,6
0,3
0,3
-1,2
-2,1
1,1
1,2
0,2
0,7
1,2
1,0
-0,5
0,0
0,2
0,8
9,0
39,9

140,8

204,5

63,7
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Investeringsredovisning

även under 2019 beroende på utbyggnadstakten.
Under 2018 skall ny belysning och ridväg uppföras
vid Ubbarp och slutåtgärder med bullervallar
färdigställas.
På Rönnåsen har arbete med stenmurar och staket
pågått under 2017 och kommer även att fortsätta
under 2018.
Under 2017 har en ny bro över Ätran på Boråsvägen
invigts. Investeringsutgifterna för projektet uppgår
till 11,1 mnkr. Det kvarstår delar av entreprenaden
och projektet kommer att vara helt färdigt under
2018.

23

Under 2017 har ombyggnationen av reception i
stadshuset pågått. Projektet väntas bli dyrare än
beräknat då flertalet ändringar under projektets
gång jämfört med budgetansökan har gjorts. Bland
annat har väggar flyttats, ventilationen utökats och
ändringar i mark genomförts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ombyggnationen av rum för alla har pågått under
2017 och kommer att färdigställas under 2018.
Omfattningen av ombyggnationen har blivit mycket
större jämfört med den uppskattning som gjordes i
ansökan. Framförallt har budgeten för Jägaregatan
1 visat sig vara felbedömd och inte komplett. Bland
annat har det blivit ökad omfattning av arbeten
med väggar, beklädnad av tak med gips på grund
av brandkrav, ökad omfattning av målning/
golvbeläggning, målning av fönster invändigt och
justering samt målning/beläggning av trappa. Ökad
omfattning av undertak, två styck takhuvar med
mer av växlingar, ny ytterdörr, mer arbeten med
hisschakt, mer omfattande arbeten med toaletter
med mera.
Upprustning av skolgården på Timmele skola,
färdigställdes i september 2017. Statligt bidrag är
ansökt om 1,8 mnkr och förvaltningen inväntar
utbetalning av bidraget.
Temporära förskolelokaler har etablerats vid Totus.
Numera finns ytterligare två avdelningar i anslutning
till förskolan. Projektet färdigställdes i september
2017.
Arbetsmiljöåtgärder på Ulrikaskolan har
genomförts. Anpassningar för att skapa grupp- och
lärararbetsrum färdigställdes under september 2017.
Budgeten har inte varit komplett och bland annat har
följande arbeten tillkommit; flytt av spånsug, extra
rördragning, renovering av verkstadsrum då halva
målerirummet försvann till spånsugen,
avloppsanslutning till toalett i entrén, anpassat
kylskåp för mediciner med mera.
Fastighetsunderhållet har följt planerad
underhållsplan. Av 2017 års budget utgör 6
mnkr Ryttershov där större underhåll av tak,
fasad och ventilation var planerade. 5,5 mnkr
ombudgeteras till 2018.
Projektet med framtida stadsbibliotek har påbörjats
och ett första steg har tagits i att ICA- fastigheten
har förvärvats under 2017. Upphandling av
arkitekttävling skall godkännas politiskt. Därefter
skall projektering påbörjas, vilket väntas bli under
2018–2019.
Projektet att bygga om sim & sporthallen
har påbörjats. Flera förslag har tagits fram.
Förvaltningen väntar nu på inriktningsbeslut och
medel från politiken för att inleda projektering av
ombyggnaden.
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Projektet att införa ett nytt ärendehanteringssystem
inom MSB har påbörjats under 2017 och slutförs
2018. Fakturering av hela projektet görs i samband
med att leveransen är genomförd och godkänd under
2018.
IT-investeringarna under året uppgår till
18,3 mnkr. Då Ulricehamn och Tranemo har
samverkan inom IT-området avser utgifterna
utrustning för båda kommunerna.

Personaltal

När vi summerar 2017 ser vi dels ett trendbrott vad
gäller sjuktalen, dels att volymen med anställda
fortsätter att öka. Det är fortsatta utmaningar med
personalomsättning såväl som att förbättra det
hållbara arbetslivet avseende arbetsmiljö. Under
2200
2158
2150
2017 har arbetet
2115med heltid som norm börjat mer
2100
tydligt påverka förvaltningens personalförsörjning
2050
och mängden timavlönat arbete ökar inte i samma
2000
1964 För 2017 minskar den
omfattning som tidigare.
1950
1919
totala sjukfrånvaron något och
den underliggande
1890
1900
statistiken
visar
att
det
är
ett
tydligt
trendbrott
1850
där andelen långtidssjukskrivna på heltid minskat
1800
1750
under 2017. I syfte att klara morgondagens
2017
2016
2015
2014
2013
personalförsörjning
kommer
hållbart
arbetsliv
och heltid som norm vara inte bara viktiga för att
Totalt antal anställda, månadsavlönade
fortsätta
vara en attraktiv arbetsgivare, utan snarare
avgörande för att kunna tillgodose behoven som en
bra kommunal utförare.

Antal anställda per sektor, månadsavlönade

Kommunledningsstab
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande		
Service		
Välfärd
		

2017

2016

63
60
899
265
875

52
56
860
266
884

Andel tillsvidareanställda
100

87%

86%

87%

89%

89%

80
60
40
20
0

2017

2016

2015

2014

2013

Andel
tillsvidareanställda
per sektor, i %
Andel
tillsvidareanställda
2017

Personaltal
			
Sjukfrånvaro, %
Långtidssjukfrånvaro/
   total sjukfrånvaro, %
Arbetad tid i årsarbeten

Utfall
2017

Utfall
2016

Förändring

6,2
44,5

6,5
44,1

-0,3
+0,4

1848

1811

+37

Bemanning

Förvaltningen har nu verkat i tre år sedan
sektorsindelningen och de utökade behoven
inom sektorerna i allmänhet, sektor lärande i
synnerhet ger att förvaltningen nu närmar sig 2200
månadsavlönade. Mängden tillsvidareanställda ökar
igen för 2017 sedan förra årets tillfälliga behov av
visstidsanställda.
Totalt antal anställda, månadsavlönade

2200
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2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750

2158
2115
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Personalekonomisk redovisning

Kommunledningsstab
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande		
Service		
Välfärd
		

2016
86
93
81
89
89

89
92
80
92
91

Månadsavlönade i årsarbeten

Kommunledningsstab
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande		
Service		
Välfärd
Totalt

2017

2016

45,6
49,8
705,5
221,4
672,2

44,3
45,0
678,9
216,8
668,1

1 694,5

1 653,1

Personalkostnader

Sammanlagt för 2017 ser vi att förvaltningen är
tillbaka på de kostnadsökningsnivåer som tidigare
år såsom 2015. Minskningarna beror bland annat
på de tillfälliga behov som fanns under 2016 som
inte står att finna under 2017. Det bör som tidigare
år uppmärksammas att kostnader för arvoderade
inte ska ses som personalkostnader utan är direkta
ersättningar för exempelvis familjehem och
kontaktpersoner inom vissa verksamheter.
Personalkostnader, mnkr

1964
1890

2017

2016

2015

2014

1919

2013

2017

2016

Förändring

632,1
48,5
11,3
5,3
4,7

599,4
48,6
11,9
5,0
4,6

32,7
-0,1
-0,5
0,3
0,1

701,9

669,5

32,4

			
Månadsavlönade
   Timavlönade
Arvoderade
Förtroendevalda
Sysselsatta i
arbetsmarknadsåtgärder
Totalt		

Förändring %
5,50
-0,4
-4,6
5,6
3,1

%
%
%
%
%

4,8 %
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Personalkostnader månads- och timavlönade, mnkr

   Månadslön/ Timlön
Sjuklön
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Övertid/ Mertid
OB/ Beredskap/ Jour
Totalt			

2017

2016

Förändring

Förändring%

633,8
11,8

603,7
11,2

30,1
0,6

5,0 %
5,4%

9,1
25,7

7,6
25,5

1,5
0,2

19,2 %
0,7 %

680,4

648,0

32,4

5,0%

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

behov i flera verksamheter. Ser vi till det
personalomsättningsmått som används inom GR
(Göteborgsregionen) ser vi även där en ökning från
9 procent till 11 procent för 2017. Sammantaget
bedöms nu personalomsättningen och de
kringliggande aktiviteterna det för med sig påverka
förvaltningen i en allt större utsträckning.

Andel kvinnor och män

Kommuner är generellt kvinnodominerade
arbetsplatser och andelen män har inte förändrats
sedan föregående år. Avseende uppdraget som
chef kan en viss förändring ses, där andelen
kvinnor sjunker från 73% till 72,2%. I snitt har
varje chef 31 medarbetare inom förvaltningen.
Under året har förvaltningen fortsatt med
chefsutvecklingsprogrammet där kull 4 avslutades i
september och en ny kull startade i oktober 2017.
Andelen kvinnor och män av totala antalet
anställda i %

Antal årsarbetare I heltider
2017

2016

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

1785
272

1711
268

Totalt

2057

1979

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

Personalomsättning
Antal
Ny- Avgångna Anställda Personalanställda anställda
omsättning
K-ledning
MSB
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

52
55
834
264
879

26
26
309
60
181

31
22
309
57
211

64
62
872
260
864

2081

597

613

2118

36
38
36
22
24

%
%
%
%
%

Män
2017

Kommunledningsstaben
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

79
57
78
72
88

21
43
22
28
12

Totalt

81
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Timavlönade

För första gången på flera år är nu även trenden med
timavlönade bruten. Förvaltningen minskar något
men är i stort kvar på föregående års rekordnivå där
vårdbiträden, barnskötare och habiliteringsassistent
står för de största grupperna. Volymökningarna
beror bland annat på utökade behov såväl som
fortsatta utmaningar i bemanning och sjukfrånvaro.
Timavlönade i årsarbeten (exkl. PAN)

29 %

Tabellen ovan visar den totala personalomsättningen
för månadsavlönade enligt Allmänna bestämmelser
(AB). Det innebär att tabellen illustrerar
förvaltningens sammantagna personalrörlighet,
det vill säga både intern och extern rörlighet
inklusive pensionsavgångar. I och med fortsatta
omorganisationer, utökade behov, sjukfrånvaro,
fortsätter den sammanlagda personalomsättningen
nu att närma sig 30%. Dock bör det i sammanhanget
noteras att det är som tidigare år inte bara
ersättningsrekryteringar utan även utökade
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Kvinnor
2017

Kommunledningsstaben
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

2017

2016

0,1
1,6
32,2
13,7
96,9

0,0
0,7
31,7
12,3
100,6

144,5

145,3

Andel årsarbeten, utförda av timavlönad
(exkl. PAN), i %

Anställningsform i %

Kommunledningsstaben
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

2017

2016

0,2
3,1
4,4
5,8
12,6

0
1,5
4,5
5,4
13,1

7,9

8,1

Tillsvidare
Visstid

2016

2015

2014

2013

87
13

86
14

87
13

89
11

89
11

Som en effekt av heltid som norm syns bland annat
en ökning av andelen kvinnor som får heltider.
Tillsvidareanställningar fördelat på kön i %
Kvinnor
2017

Män
2017

Kvinnor
2016

Män
2016

78
22

93
7

71
29

90
10

Heltid
Deltid

Sysselsättningsgrad

Sedan 2016 har förvaltningen heltid som
norm vilket strategiskt kommer att påverka
sysselsättningsgraden positivt för att möta
personalbehoven framöver.

Visstidsanställningar fördelat på kön i %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, i %
Kvinnor
2017

Män
2017

100
98
94
93
92

97
100
94
99
94

94

95

Kommunledningsstab
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

Heltid och deltid

När vi summerar 2017 har numera 79 procent av
våra anställda heltid jämfört med 71 procent för
2016. Detta är en direkt effekt av arbetet med heltid
som norm.
Heltid och deltid i %
80

Kvinnor
2017

Män
2017

Kvinnor
2016

Män
2016

74
26

65
35

50
50

70
30

Heltid
Deltid

Pensionsavgångar

Under 2017 ser vi att skillnader mellan könen ökar
något där män nu går i pension senare än 65 år,
medan kvinnorna går strax innan 65 år i snitt. En
senare pensionsålder är av strategisk betydelse för
förvaltningen. Hade exempelvis pensionsåldern
varit 67 år hade behovet av personal minskat fram
till 2028 med nästan 100 anställda. Fram till 2028
kommer förvaltningen att utifrån dagens antagande
behöva ca 602 medarbetare med ett snitt om 55
per år. Ser vi åldersfördelningen är det smärre
justeringar sedan förra året där vi har en något högre
snittålder än riket (fördelningen i kommuner är 45,2
år för kvinnor och 44,5 år för män enligt SKL, nov
2016).
Medelålder

60
40
20

2017
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I och med beslutet om heltid som norm ska
andelen timavlönat arbete ner till 5 procent i hela
förvaltningen där vi kan nu se en viss minskning
sedan föregående år.

2017

2016

Heltid

Anställningsform

2015

2014

2013

Deltid

De allra flesta i förvaltningen är tillsvidareanställda
och då behoven av visstidsanställda minskat under
året har ånyo anställningsformen tillsvidareanställda ökat något som syns i tabellen.

2017

2016

2015

2014

Kvinnor
Män

46,4
45,1

46,5
45,7

46,9
46,0

47,3
46,7

Totalt

46,1

46,4

46,8

47,2

Sjukfrånvaro

Trenden är nu bruten där sjukfrånvaron minskar
något ner till 6,2 procent. Under året har aktiviteter
fortsatt på både individ, grupp och organisationsnivå
där bland annat förebyggande utbildningar kring
arbetsmiljö, alkohol och droger och svåra samtal
genomförts. Vidare har samverkan och utbyte skett
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med Försäkringskassan i syfte att stärka och snabba
på rehabilitering av medarbetare. Det är fortsatta
könsskillnader i sjukfrånvaron som syns i tabellen
nedan.

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

Genomsnittlig sjukfrånvaro, i %
2016

2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

			
Kv Män Totalt
Kv Män Totalt

2015
Kv Män Totalt

-29 år
30-49 år
50 år-

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

3,4
6,0
7,3

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

3,4
6,5
7,6

3,6 2,0
6,3 4,8
7,3 4,2

3,3
6,1
6,7

Totalt

6,8 3,5

6,2

7,0 4,4

6,5

6,4 4,1

6,0

Kommunledningstabb
Miljö och
samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

2017
hel
1,1
1,6

2017
del
0,7
2,6

2016 2016
hel
del
1,2
0,8
1,2
3,1

17,6
4,6
25,4
50,3

17,1
9,5
28,5
58,4

18,4
5,6
31,1
57,5

17,3
4,7
25,5
51,4

Fyllnads- samt övertid
Långtidssjukfrånvaro

I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron
redovisas andelsmåttet av den sjukfrånvaro som är
mer än 59 dagar. Tabellen nedan visar att ca 44% av
sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro.

Extratid i förvaltningen är i huvudsak fyllnadsoch övertid. För 2017 fortsätter ökningen igen och
motsvarar ca 15,4 årsarbeten. Ökningen beror bland
annat på ökade behov, avsaknad av vikarier såväl
som bemannings- och schemautmaningar.
Fyllnads- samt övertid, årsarbeten

Andel av den sjukskrivna tiden som är
långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i %
2017

2016

2015

2014

Kvinnor
Män

45,4
36,9

45,3
35,7

46,6
37,9

45,8
27,3

Totalt

44,5

44,1

45,5

43,6

Sedan 2017 har man politiskt beslutat följa upp
antal medarbetare i snitt per månad för att få
mer konkreta tal som kan följas upp mer tydligt.
Dessa redovisas för första gången nedan. För
första gången på flera år minskar nu antalet
istället för att öka och det finns nu en tydlig
trend att de helt långtidssjukskrivna minskar
under 2017. Utmaningar kvarstår dock kring
långtidssjukfrånvaron generellt för förvaltningen och
personalfunktionen prövar nu rehabkoordinator via
företagshälsovård som ett särskilt chefsstöd i syfte
att minska sjuktalen och sätta in rätt insatser för att
medarbetare snabbare ska komma tillbaka till sitt
arbete.

Långtidsfrånvaro antal
Antal långtidssjukskrivna i genomstnitt per månad

Kommunledningstabb
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
välfärd
Totalt
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2017
1,6
3,5
32,9
13,7
50,8
102,5

2016
1,8
4,0
34,6
9,8
55,0
105,2

			
Kommunledning
Miljö och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Totalt

2017

2016

0,1
0,1
8,6
0,9
5,7

0,0
0,1
8,4
1,2
4,9

15,4

14,6

Hållbart medarbetarengagemang (HME),
2016
HME står för Hållbart MedarbetarEngagemang och
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang
som chefernas och organisationens förmåga att
ta tillvara på och skapa engagemang. HME är
således ett utvecklingsnyckeltal för personal och
ett engagemangsindex för kommunen totalt enligt
resultat från medarbetarenkäten. HME-index består
av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex
för Hållbart medarbetarengagemang och tre
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning.
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa HME
tal i den personalekonomiska redovisningen.
Vartannat år gör förvaltningen en större
medarbetarundersökning med HME-frågor. Senaste
medarbetarundersökningen gjordes 2016 och
redovisades i årsredovisningen för 2016. För 2017
gjordes ingen medarbetarundersökning och nästa
undersökning är planerad för hösten 2018 och
redovisas i årsredovisning 2018.

Kvinnor

Män

Totalt

Motivation
Ledning
Styrning

78
75
79

77
76
75

77
75
78

Totalt

77

76

77
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Mätningen i ovanstående tabell gjordes oktober
2016 genom en medarbetarenkät där det finns nio
frågeställningar, i form av påståenden, som mäter
förutsättningarna för medarbetarengagemang. Syftet
med HME-modellen är dels att kommuner ska kunna
jämföra arbetsgivarpolitiska resultat med varandra
för att skapa ett lärande och en utveckling, men
också att möjliggöra analyser av kopplingen mellan
medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.
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Verksamhetsberättelser

2017

2016

2015

Under 2017 har kommunen anställt sin första
arkivarie, en tjänst som delas med Tranemo
kommun. Projektering av nytt centralarkiv har
genomförts under hösten 2017 och arbetet kommer
att fortsätta under 2018.
Förvaltningens arbete med omvärldsanalys och
befolkningsprognos har utvecklats under året och
har tydligare integrerats med verksamhetsplanering
och lokalförsörjningsplanering.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

5,7
82,6
76,9
89,8

8,1
105,5
97,4
105,5

4,7
68,7
63,9
80,2

Avsaknad av IT-strateg under större delen av 2017
har märkts i förmågan inom IT-utvecklingsområdet.
Nu finns IT-strateg på plats på deltid.

Resultat

12,9

8,1

16,3

Ny konsultrapport kring Sverigeförhandlingen/
höghastighetsbanans utbyggnad genererade nytt
informationsmaterial som bland annat spreds under
Almedalsveckan.

Resultat (mnkr)
		

Personaltal
		

2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

45,2

43,9

1,3

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

4,3 %

4,8 %

-0,5 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

1,6

1,8

-0,2

Volymtal
		

2017

2016

2015

67,4%

63,2%

62,4%

Antal löneutbetalningar

31 128

33 501

31 086

Antal supportsamtal lön

6 325

6 072

4 662

Antal besvarade motioner

25

38

43

Antal besökare webbplats

196 353

168 202

*

3 531

3 116

2 500

Andel e-faktura av
leverantörsfakturor

Antal följare Facebook

Omorganisationer i verksamheterna under
andra halvan av 2017 krävde en del resurser från
funktionerna i kommunledningsstaben.

Ekonomisk analys

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben visar ett överskott 2017
om totalt 12,9 mnkr. Av detta utgör 13,2 mnkr
kommunchefens övergripande verksamhet. Viktiga
orsaker till överskottet är att avsatta resurser från
kommunstyrelsens medel för oförutsett (2,5 mnkr)
och ram i balans (3,3 mnkr) inte har utnyttjats.
Kanslifunktionen har ett underskott på ca 0,8
mnkr. Viktiga orsaker är underskott på 0,3 mnkr
inom Överförmyndarverksamheten till följd av fler
uppdragstagare. Ett förnyat avtal med Borås Stad
om budgetrådgivning, skuldsanering mm innebar en
kostnadsökning utöver budget med ca 0,2 mnkr. En
ny enhetschef för strategi- och utvecklingsenheten
tillträdde i augusti 2017, vilket har medfört en
tillkommande kostnad om ca 0,3 mnkr.
Kommunikationsfunktionens budgetutfall innebär
överskott mot budget med 0,1 mnkr.
Personalfunktionen har överskott mot budget
med 0,2 mnkr. Det ekonomiska utfallet för
ekonomifunktionen är i nivå med budget.

Väsentliga händelser
Ett uppdaterat e-handelssystem, ”Marknadsplatsen”,
har tagits i bruk och har implementerats för samtliga
e-handelsavtal under hösten 2017.
Under första halvåret 2017 var det fortsatta
tekniska problem med ärende- och
dokumenthanteringssystemet. Driftsäkerheten har
förbättrats under senare delen av året.
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad

Väsentliga händelser
Miljö och samhällsbyggnad har under 2017
arbetat aktivt med att säkerställa en rättssäker
och effektiv myndighetsutövning med kundens
fokus. Särskilt har arbetet med de åtgärder som
finns i verksamhetsplanerna prioriterats med
målsättningen att förtydliga processflöden, rutiner
och öka kundfokuset. Sektorn har särskilt prioriterat
vår tillgänglighet för att öka servicen mot våra
kunder. Sektorn har till exempel startat öppet
hus och genomfört företagsträffar för att vara mer
tillgängliga.

Resultat (mnkr)
2017

Budget
2017

2016

Samhällsutveckling
Samverkansnämnd
Miljö och bygg

46,6
0,2
7,3

48,3
0,2
8,4

42,4
0,2
6,1

Totalt miljö och
samhällsbyggnad

54,1

56,9

48,8

2017

2016

2015

21,3
75,4
54,1
56,9

21,1
69,9
48,8
52,8

16,8
64,6
47,8
48,7

2,8

4,0

0,9

Sektorn har i stort följt verksamhetsplanerna.
De avvikelser som finns beror i huvudsak på
ökad ärendemängd, resursbehov och vakanser.
Sektorn har fått extra resurser inför 2017 vilket
har ökat förutsättningarna att möta den ökade
efterfrågan och ärendemängden. Det har tyvärr
varit svårt att rekrytera utbildad och erfaren
personal vilket har påverkat sektorns förmåga att
utföra sina uppdrag. Sektorn har därför sett över
kravprofilerna vid rekrytering för att hitta långsiktiga
rekryteringslösningar som är tillräckligt bra utifrån
verksamheten och våra kunders behov, vilket också
gett ett positivt utfall under slutet av 2017.

Resultat (mnkr)
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Intäkter		
Kostnader
Nettokostnader
Budget

Resultat

Personaltal
2017

2016

Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

51,4

45,7

5,7

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

5,8 %

6,5 %

- 0,7%

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

3,5

3,9

0,4

Volymtal
2017

2016

2015

54

50
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Inkommna
bygglovsansökningar

366

409

376

Antal fattade bygglovsbeslut

375

336

332

Antal inkommna och
upprättade ärenden
(Miljöskydd)

714

845

760

Antal inkommna och
upprättade ärenden
(Livsmedel)

341

358

551

Antal planuppdrag

På byggenheten har tillgängliga resurser påverkat
handläggningstider och tillsynen, under slutet av
året kan vi dock konstatera att personalresurserna
har ökat vilket avsevärt har förbättrat enhetens
förmåga att hantera sitt uppdrag. Tillsynen avseende
olovligt byggande och ovårdade tomter har fått
prioriteras ner för att istället fokusera på inkomna
ansökningar. Arbetet med verksamhetsplanens
åtgärder har påverkats, men delar är genomförda och
ett fortsatt arbete kommer ske under 2018 för att öka
måluppfyllelsen.
Tillsynen inom miljöskyddet och hälsoskyddet
utfördes enligt tillsynsplanen. Inom hälsoskyddet
har fokus legat på giftfri förskola samt att tillse
att våra skolor har en god ventilation både för att
säkerställa barnens hälsa och för en god arbetsmiljö
för dem som arbetar där. Livsmedelstillsynen
hamnade något efter sin kontrollplan. Främst beror
eftersläpningen på en tillsynsskuld från 2016, men
även att mycket tid lagts på processkartläggning,
diariestruktur och planering. Alkoholtillsynen har
utförts under året utförts enligt tillsynsplanen och
inspektioner har skett tillsammans med Polisen och
Skatteverket. Under 2017 har miljöenheten haft
fokusområdet vatten inom sitt verksamhetsområde.
Det innebär att de åtgärder som kan komma att
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten särskilt
har beaktats vid all tillsyn och prövning.
Sektorn har nu genomlevt första året utifrån den
delning som genomfördes vid föregående årsskifte
då samhällsutvecklingsenheten blev två enheter.
Delningen har varit positiv för både arbetsmiljö och
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Ulricehamn är i en positiv utvecklings- och
expansionsfas, där tillväxten på bland annat
bostadsbebyggelse och nyetablering av företag är i
fokus. Förfrågningar kring planbesked har jämfört
med tidigare åren slagit rekord då 14 st planbesked
har beviljats. Begäran har beviljats för stora
bostadsprojekt såsom Tegelbruket, Skansen 1 och
Fotåsen, men även för etablering av nytt reningsverk
i Vist. Under året har även 6 detaljplaner antagits.
Större planeringsuppdrag, däribland
planprogrammen för Bronäs och Brunnsbo, pågår
och kommer bli tongivande för utvecklingen i
stadens centrala delar. Planprogrammet för Bronäs
har varit ute på samråd och planprogrammet för
Brunnsbo läggs upp för samråd i början av 2018.
Uppdraget att ta fram ett planprogram för före detta
järnvägsområdet har tillkommit.
Ett mycket stort intresse finns fortsatt för villatomter
i centralorten vilket är jätteroligt att konstatera.
Detta har gjort att de kommunala tomter som
erbjudits sålts slut och byggnationen inom dessa
områden pågår för fullt. Ett par tomter som
återtagits då byggnadsskyldigheten inte uppnåtts
har nu återigen sålts via budgivning och resultatet
har varit flerdubbelt över utgångspris. Glädjande
är att inte bara centralorten är attraktiv utan även
kranssorterna. Under sommaren har tomter sålts
i Hökerum, Marbäck och Timmele. Förvaltningen
arbetar nu intensivt och prioriterat med att
planlägga mark för ytterligare tomtetableringar.
Även kommunens industrimark är attraktiv och ett
flertal stora etableringar genomförs nu. Prioriterat
är fortsatt arbete med markförvärv för att kunna
svara mot marknadens behov. Med stöd av
markförvärvspolicyn pågår ett intensivt arbete för att
utöka kommunens markreserv gällande mark för ny
bostadsbebyggelse, men också mark för industri och
sällanköpshandel.

rekommendationer på utvecklingsområden.
Vissa delar är redan omhändertagna genom årets
verksamhetsplaner medan andra delar kommer
sektorn arbeta vidare med i sin fortsatta planering av
verksamheten.

Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott
i förhållande till budget. Kommunen har högre
intäkter än budgeterat, trots att budgeten för intäkter
höjts med ca 2,1 mnkr inför 2017. Främst gäller det
intäkter från bygglov, tillsynsavgifter, planavgifter
och karttjänster.
Överskottet beror även på ett överskott på
personalkostnader främst kopplat till Byggenheten
och Exploateringsenheten, eftersom det
varit svårt att rekrytera in medarbetare till
utannonserade tjänster. Övriga enheter visar
underskott på personalsidan främst på grund av de
överanställningar som gjorts i förhållande till budget
eller sjuklöner.
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produktion då fler resurser kommit in och kunnat
fokusera och förbättra verksamheten.

Sektorn har haft ökade kostnader för återställande
av deponin på Övreskogs återvinningscentral.
Kostnaden ska dock ses tillsammans med
minskad förändring av avsättning för deponin.
Sektorn kan även se ökade utgifter från UEAB
avseende väghållningen såsom underhållssopning,
vinterväghållning m.m.
Sektorn har även haft högre kostnader för
konsulttjänster, lantmäteritjänster och
fastighetsförmedlingstjänster än budgeterat, vilket
ska ses mot kommunens ökade tillväxt och politiska
målsättningar. Vissa kostnader faktureras även
senare till kund.

Arbetet med bytet av bron över Ätran på Boråsvägen
är färdigt och följde uppsatt tidsplan. Även
underhållsarbetet av broarna utmed banvallen är
klart. Övriga investeringsprojekt löper på enligt
tidsplan och många av dem pågår under mer än ett
år.
Avtal har skrivits med Västtrafik för att verkställa
beslutet att erbjuda invånare över 75 år gratis
kollektivtrafik. Möjligheten infördes från 1 juli i år.
En utvärdering är genomförd av samverkan inom
miljö och bygg av en extern konsult. Kommunen
kan se stora framsteg kopplat till den samverkan
som genomfördes i september 2013 med Tranemo
kommun. Kommunen har nu en mindre sårbar
organisation med större förutsättningar att arbeta
professionellt och effektivt. Utvärderingen ger
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Sektor lärande

Väsentliga händelser

Resultat (mnkr)

Sektorsstöd lärande
Förskola
Barn- och elevhälsa
Grundskola
Tingsholm

Totalt sektor lärande

2017

Budget
2017

2016

44,9
118,4
42,7
234,7
124,8

48,2
115,0
44,1
232,1
126,3

*
*
*
*
*

565,5

565,7

545,7

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.

Resultat (mnkr)
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Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

Resultat

2017

2016

2015

87,5
653,0
565,5
565,7

78,6
624,2
545,7
546,1

53,4
560,3
506,9
506,2

0,2

0,4

-0,7

Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

737,7

710,6

27,1

Sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid

5,4 %

5,3 %

0,1%

32,9 %

33,7 %

-1,2 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Verksamheten arbetade utifrån tidigare
handlingsplaner som funnits gällande högre
måluppfyllelse. Lovskola genomfördes och ett årshjul
är numera framtaget som även inkluderar elever från
årskurs 6. Förstelärarnas uppdrag förtydligades.
Systematiska arbetsmiljöarbetet har prioriterats.
Man har utökat med rektorer, biträdande
rektorer samt förskolechef. Inom elevhälsan
har externa inköp av utredningar gjort då
man inte haft tillgång till egna psykologer.
En ökning av grundbemanningen har gjort
med 15 äskande tjänster. Även systematiskt
kvalitetsarbete har prioriterats. Sektorn har
arbetat med förbättringspunkter utifrån
skolinspektionsrapporterna.
En avsiktsförklaring med NAVET Science center
i Borås gjordes för ökad måluppfyllelse och en
likvärdig skola för alla (ELSA). Att utveckla
skolarbetet är ett långsiktigt arbete.
Tillgången till lokaler har varit en utmaning inom
förskolan. En modul med två nya avdelningar
öppnades i oktober 2017.
Gymnasiet har påbörjat sin marknadsföring bland
eleverna i årskurs 8. Verksamheten har fått fler
sökande till Naturvetenskapsprogrammet, Handelsoch administrationsprogrammet och Vård- och
omsorgsprogrammet.

Volymtal
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Januari 2017 anställdes ny barn- och
utbildningschef. Under våren 2017 arbetades
det fram en ny organisation som trädde i kraft
hösten 2017. En ny enhet för skolutveckling och
stöd med en egen enhetschef skapades. Nya
rekryteringar gjordes ihop med omorganisationen.
Utvecklingsledare, enhetschef, verksamhetschef,
rektorer och biträdande rektorer anställdes under
2017. En utvecklingsledare har utbildat sig till LEANhandledare.

2017

2016

2015

Inskrivna barn i
förskolan

928

900

836

Inskrivna barn i
fritidshem

956

893

906

Inskrivna barn i
grundskolan

2 732

2 683

2 561

Inskrivna barn i
gymnasiet

569

566

521

Ekonomisk analys
På sektorstödet ligger en buffert om 1,5 mnkr och
den är orörd. Sektorn har tilldelats 9,2 mnkr av
schablonersättning för nyanlända. Det är främst för
att täcka kostnader för svenska som andraspråk,
modersmål och studiehandledning. Interkommunal
ersättning för sektorn visar ett underskott om
ca 3,4 mnkr. Fler barn är inskrivna i förskolan
vilket förklarar underskottet inom verksamheten.
Skolskjutsar visar för perioden ett underskott och
hör till grundskolan. Ett nytt skolskjutsavtal började
gälla från höstterminen. IT-stödet för sektorn visar
ett underskott om 1,4 mnkr. Det hör ihop med
förtätningen på årskurs 1-6.

Förskola

Ett politiskt beslut fattades om tilläggsanslag, vilket
resulterade i att förskolan Sagan kunde öppnas
oktober 2017.

Resultat (mnkr)

Medel i den statliga satsningen om mindre
barngrupper i förskolan har sökts för de flesta av
våra förskolor. För våren innebar detta 0,4 mnkr och
för hösten 0,2 mnkr (Lingontuvan).

2016

2015

22,5
140,9
118,4
115,0

*
*
*
*

*
*
*
*

-3,4

*

*

Resultat

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.

Personaltal
2017

2016

Arbetad tid (i årsarbeten)

186,7

*

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

6,2 %

*

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

9,4

*

Förändring

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.

Ekonomisk analys
Totalt visar den kommunala förskolan ett underskott
om -2,9 mnkr. Intraprenaden visar ett överskott på
0,4 mnkr. Förskolan (intraprenaden inräknad) har
fått ett tillskott om 1 mnkr över helåret riktade till
barn med fysiska funktionsnedsättningar.
Interkommunala ersättningar för förskolan visar ett
underskott på -0,6 mnkr. Kommunens fristående
förskolor visar ett resultat om totalt 0,4 mnkr.
Andelen barn som är i förskolan har ökat från
84 % till 88 %. Antalet barn i behov av särskilt
stöd har ökat och verksamheten har utökat med
barnassistenter. Under året placerades en modul
vid förskolan Totus, Sagan. Tidigare år utökades
verksamheten med tre nya avdelningar. Tillräckliga
åtgärder har inte vidtagits under 2016 och 2017 i
verksamhetens anpassning. Totalt visar förskolan ett
underskott på -3,4 mnkr.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

Väsentliga händelser
En utvecklingsplan för ökad kvalitet i förskolan är i
bruk och gäller 2016-2018, God utbildning i Trygg
miljö. De utvecklingsområden som lyfts fram är
förskolechefens pedagogiska ledarskap, en likvärdig
förskola, attraktiv arbetsgivare och rekrytering samt
informations- och kommunikationsteknik. Förskolan
har stor påverkan på barns utveckling och lärande,
en förskola med hög kvalité har effekt på barns
lärande och välmående långt upp i skolåldern. Syftet
med utvecklingsplanen är att synliggöra förskolans
utvecklingsbehov och vara en del i det strategiska
arbetet för att utveckla förskolans kvalité.
Läslyftet i förskolan påbörjades hösten 2017 och
har fått stort genomslag. Organisationen och
genomförandet har fått bra respons från våra
handledare, pedagoger och högskolan i Borås.
Merparten av den pedagogiska utvecklingstiden går
till Läslyftet, vilket sker under kvällstid då det är en
tid där all personal kan delta.
En stor insats har genomförts för att utveckla
de entreprenöriella kompetenserna i förskolan.
Satsningen har skett med medel från Skolverket.
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Barn- och elevhälsa

CEH och Specialpedagogiska skolmyndigheten är
inblandade i de förbättringsarbeten som sker. Nya
lokaler har ordnats inför hösten 2017 eftersom
elevantalet har ökat.

Resultat (mnkr)

2017

2016

2015

8,2
50,9
42,7
44,2

6,2
47,1
40,9
41,8

1,9
38,3
36,5
38,0

1,5

0,9

1,5

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

Resultat

Personaltal

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

82,0

79,5

2,5

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

6,9%

5,9%

1%

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

4,3

3,0

1,3

Under året har modersmålsundervisning
förekommit i 17 språk. Det är 580 elever som tar
del av undervisningen. Under året har 98 barn
fått modersmålsstöd. Det är 317 elever som fått
studiehandledning. Det saknas fortfarande lärare.
Ansvarig MLA sköterska arbetar med att säkra
upp rutiner och kvalitetssäkra de dokument som
används utifrån gällande regelverk. Gruppen arbetar
kontinuerligt med den metodbok som finns för
verksamheten. Kuratorerna arbetar med att stärka
upp det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget
på olika nivåer. Förutsättningar för dessa grupper
att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är inte
tillräckliga då kuratorerna har 520 elever per heltid
och skolsköterskorna 530 elever. Under året har
det arbetats utifrån en verksamhetsplan som blivit
respektive grupps kvalitetsredovisning.
På Välkomsten finns en speciallärare som genomför
de tre obligatoriska kartläggningarna innan eleverna
placeras i respektive skola eller i förberedelseklassen.
Antal elever som kommer till Välkomsten har
minskat kraftigt. Det innebär att personalen arbetar
med nyanlända ute i skolorna.
Besöksfrekvensen på Familjecentralen är hög. Det är
ca 100 besök per vecka.

Väsentliga händelser
Barn- och elevhälsan är ett verksamhetsområde
som haft i uppdrag att arbeta med att stödja barn
och elever i behov av stöd på olika sätt med olika
specialistkompetenser. Detta verksamhetsområde
upplöstes under september 2017.
Samverkan med skolornas elevhälsoteam (EHT)
och Centrala elevhälsan (CEH) sker minst fyra
gånger per år, där fokus är hur CEH kan bidra
med förebyggande och hälsofrämjande insatser
för att öka måluppfyllelsen i skolan och förskolan.
Under året genomfördes tre utbildningstillfällen
kring hur det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet kan ske i EHT-lagen utifrån Patannens
bok ”Att utveckla elevhälsan”. Samtliga EHT från
förskolan till gymnasiet deltog. Det är en hård press
på skolpsykologerna vilket innebär att det tar lång
tid innan en psykologutredning kan göras. Externa
psykologinsatser har köpts in.
Skolinspektionen har granskat grundsärskolan
och funnit ett stort antal brister som under året
har rättats till. Kritiken har varit riktad mot
kunskapsuppdraget, kvalitetsarbetet, styrning och
ledning, trygghet och studiero. Specialpedagog från
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Ekonomisk analys
Två miljoner kronor finns avsatt för tilläggsbelopp
för barn/elever med omfattande stödbehov, -0,3
mnkr. Medel för särskilda undervisningsgrupper
inom årskurs 1-9 ligger +0,2 mnkr. Ett visst
överskott på de extra tjänster som finns för barn
och elever i behov av särskilt stöd pga. sjukdom,
föräldraledigheter, ej tillsatta tjänster och vikarier.
Grundskolans resursteam går med ett visst överskott,
0,4 mnkr. Kuratorer/skolsköterskor ger ett överskott
på 0,8mnkr. Grundsärskolan visar -0,3 mnkr. Efter
tillskott av medel ifrån Migrationsverket om 4,4
mnkr går modersmålet enligt budget.

Grundskola

Andelen nyanlända, per skolverkets definition, följs
upp en gång/termin.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

35,3
270,0
234,7
232,1

*
*
*
*

*
*
*
*

2,6

*

*

Resultat

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.hj

Personaltal
2017

2016

Arbetad tid (i årsarbeten)

331,4

*
*

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

5,6%

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

15,6

Förändring

*

På båda skolorna årskurs 7-9 har ett stort antal
kränkningar rapporterats under ht 2017. Revidering
av rutiner och likabehandlingsplan för arbete mot
kränkningar har skett tillsammans med personal,
elever och vårdnadshavare.
Utifrån den kritik från Skolinspektionen som
riktades mot fritidshemmet och det systematiska
kvalitetsarbete och uppföljning på huvudmannanivå
har åtgärder vidtagits.
Under läsåret har lovskola genomförts vid fyra
tillfällen. Syftet är att elever ska få mer tid att
arbeta med sin måluppfyllelse och en möjlighet
till stöd samt tillfälle att avsluta arbetsuppgifter.
Behörigheten till nationellt program ökade efter
sommarskolans genomförande.

Ekonomisk analys

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.

Grundskolans enheter på fskl – åk 6 visar ett
överskott om 0,7 mnkr. Grundskolan enheter i åk 7-9
visar ett överskott om 0,7 mnkr.

Väsentliga händelser

Medel från Migrationsverket ingår med 4,2 mnkr.
Dessa medel går främst till personalkostnader men
också till läromedel.

Måluppfyllelsen är fortsatt god i åk 1-6. Det
finns några enheter som visar ett lägre resultat
och där görs analyser med ansvarig rektor.
För åk 7-9 ser vi en fortsatt negativ trend. De
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts har
inte gett förväntat resultat.
För att säkra övergången till åk 7 så kommer åk 7-9
att använda sig av Lärplattformen Infomentor. En
implementeringsplan är framtagen.
Det finns en stor oro över framtida rekryteringar
till grundskolan. Verksamheten måste aktivt och
systematiskt arbeta med arbetsmiljön. Nyanställda
pedagoger och obehöriga lärare har fått stöd av
mentorer/handledare. Under våren har grundskolan
medverkat vid professionsdagarna i Borås och
Jönköping.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Resultat (mnkr)

Under läsåret 2016/2017 deltog Bogesundsskolan
och Ulrikaskolan i Läslyftet. Under läsåret
2017/2018 deltar samtliga grundskolor.
Bogesundsskolan och Ulrikaskolan fortsätter på
halvfart.

Intäkter för lågstadiesatsning och
fritidshemssatsning ingår med 4,6 mnkr.
Övergripande inom grundskolan visar ett underskott
om -4,0 mnkr. Anledningarna är främst -1,9 mnkr
för ersättningar till andra kommuner och friskolor
och -1,3 mnkr på grund av förtätning av elevdatorer
inom årskurs 1-6 och ökade skolskjutskostnader
-1,9 mnkr. Högre intäkter täcker upp de ökade
kostnaderna. 0,9mnkr på verksamhetsavgifter och
0,8 mnkr för utbetalningar för asylsökande elever för
2015 som kommit in under 2017.

För att ge nyanlända en god utbildning med
möjligheter att lyckas i skolan har medel tillförts
undervisningen i svenska som andraspråk,
studiehandledning och modersmål. Dessa medel
har inte varit tillräckliga. Det är viktigt att elevernas
behov identifieras så att rätt stöd kan sättas in.
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Tingsholm

förutsättning att lärarens tid inte bättre nyttjas på
någon av kommunens grundskolor. Verksamheten
ser att detta också skulle kunna fungera som en
lämplig integrationsinsats.

Resultat (mnkr)

Gymnasiet har i år påbörjat sin marknadsföring
gentemot eleverna redan i årskurs 8. Eftersom dessa
elever också kommer att kunna söka till Estetiska
programmet och Bygg- och anläggningsprogrammet
har information om dessa båda program tagits
med i detta sammanhang; med tonvikt på Estetiska
programmet ska tilläggas eftersom skolan i skrivande
stund inte har förvärvat någon kompetens på byggoch anläggningssidan. Detta sker i april 2018.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

18,0
142,8
124,8
126,3

*
*
*
*

*
*
*
*

1,5

*

*

Resultat

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar
har skett under 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

128,2

126,4

1,8

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

3,0 %

4,6 %

-1,6 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

3,8

6,8

-3,0

Väsentliga händelser
Verksamheterna inom Tingsholm erfar vissa
rekryteringsproblem. Det är generellt sett få sökande
till alla tjänster. Inom nationella programmen
sade fyra lärare upp sig under vårterminen
2017. Musikskolans framtida lokalisering utreds
fortfarande. Ledningsgruppen för skolområde
Tingsholm menar att en flytt av musikskolans
verksamhet till Tingsholm kan komma att innebära
begränsningar i gymnasieskolans möjligheter att
expandera. Rekryteringarna inom vuxenutbildningen
är för tillfället lösta. Det är generellt svårt att
rekrytera personal med specialistkompetens.
Kulturskoleutredningen kommer sannolikt att
föreslå att kulturskoleverksamhet blir obligatoriska
för kommunerna. Tingsholms bildlärare kommer
eventuellt ha ett utrymme i sin tjänst att kunna
driva bildundervisning på kvällstid för elever i
grundskolan, vilket verksamheten vill påbörja som
en försöksverksamhet under nästa läsår under

38

Söksiffrorna inför läsåret 2017/2018 såg mycket
goda ut. En märkbar ökning hade skett mellan
den 1 februari 2016 och den 1 februari 2017. När
omvalsperioden 2017 avslutades hade antalet
sökande ökat ytterligare: från 123 till 152. Antalet
sökande från annan kommun hade dubblerats
från 6 till 12. 55 procent. Även Handels- och
administrationsprogrammet och Vård- och
omsorgsprogrammet hade nu fler sökande än
tidigare år.
Det har under kalenderåret 2017 skett en omfattande
omorganisation och Skolområde Tingsholm har
skapats. Detta har inneburit att fler enheter tillförts.
I praktiken har det skett en renodling av enheter i
stort men även i smått. För befintlig administrativ
personal har det dock inneburit en tillströmning
om cirka 60 personal. Detta kan komma att behöva
ses över så att inte denna administrativa personalkategori blir överbelastad.
Vidare har under kalenderåret ny verksamhetschef
anställts. Ett flertal lärare har anställts. Dessutom
har två rektorer och två biträdande rektorer anställts.
Enbart utökning har skett med 50 % biträdande
rektor riktad till modersmålsenheten.

Ekonomisk analys
Tingsholm uppvisar för budgetåret ett
överskott om 1,5 mnkr. Överskotten ligger inom
vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och
musikskolan.

Sektor välfärd

Väsentliga händelser

2017

Budget
2017

2016

13,1
48,3
25,0
71,0
323,9

14,1
53,1
22,5
69,3
333,0

10,0
32,0
15,8
65,4
321,6

481,3

492,0

443,9

Sektorsstöd välfärd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Beställning och kvalitet

Totalt sektor välfärd

Resultat (mnkr)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

329,4
810,7
481,3
492,0

377,7
821,6
443,9
463,7

315,1
755,0
439,9
444,9

10,7

19,8

5,0

Resultat

Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

778,1

781,6

-3,5

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

6,9 %

7,5 %

-0,6 %

53,6

-2,8

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

50,8

Volymtal

Antal brukare med hemtjänst
Kostnad externa
placeringar (mnkr)
Antal personer med beslut om
daglig verksamhet
Antal externa vårddygn

2017

2016

2015

461

460

483

16,1

13,8

15,4

147

158

142

0

239

439

Under året har sektorn arbetat mycket med den nya
lag om samverkan vid utskrivning från sjukhus som
träder i kraft 2018. Den nya lagen kommer att ställa
nya krav på alla aktörer att förändra sina arbetssätt
för vårdplanering och hemgång.
Efter att det kommit många ensamkommande
flyktingbarn till kommunen under 2015 och 2016 så
har inflödet minskat till endast ett fåtal under 2017.
Även antalet personer som kommer till Ulricehamn
med uppehållstillstånd har börjat minska.
Det har konstaterats ett behov av att se över och
utveckla omhändertagandet för personer med
missbruksproblematik och då erbjuda annan
verksamhet på hemmaplan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Resultat (mnkr)

2017 implementerades en beställar- och
utförarmodell även inom funktionsnedsättning.
Avsikten är att få till stånd att resurserna följer
brukaren och dess behov av insatser samt möjliggöra
en bättre kontroll och uppföljning.
Från 1 april 2017 gäller ett nytt hälso- och
sjukvårdsavtal avseende ansvarsfördelning mellan
kommunerna och Västra Götalandsregionen. Det nya
avtalet framhåller tydligare att den enskilde inte ska
behöva känna av gränssnitten mellan huvudmännen.
Det görs dels på regional nivå, dels på lokal
kommunal nivå där samverkan ska konkretiseras i de
lokala verksamheterna.

Ekonomisk analys
Sektor välfärd redovisar en positiv budgetavvikelse
på 10,7 mnkr. Verksamhet beställning och
kvalitet gör därför budgetöverskott på 9,0 mnkr
och verksamhetsområdena äldreomsorgen och
funktionsnedsättning gör budgetunderskott
på 1,6 mnkr respektive 2,5 mnkr. För att få en
helhetsbild av det ekonomiska utfallet måste både
beställardelarna och utförardelarna i köp och
sälj beaktas samtidigt. Det kan då konstateras att
processen äldreomsorg ger ett totalt överskott på 0,5
mnkr och processen funktionsnedsättning ger ett
totalt överskott på 6,0 mnkr.
Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg gör
en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Bland annat
beroende på att det inte finns någon extern placering
inom barn och ungdom, men framförallt beroende på
statliga ersättningar från Migrationsverket kopplat
till ensamkommande barn, under första halvåret.
Sektorsledning gör ett överskott på 0,9 mnkr i första
hand beroende på att budgetreserven inte tagits i
anspråk i den omfattning som den har budgeterats.
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Individ- och familjeomsorg

Enheterna för försörjningsstöd och arbetsmarknad
arbetar intensivt med att utveckla gemensamma
arbetssätt för att än mer förtydliga arbetslinjen för
alla som söker försörjningsstöd.

Resultat (mnkr)

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

68,8
117,0
48,2
53,1

109,2
141,2
32,0
43,2

46,5
92,7
46,2
47,5

4,9

11,2

1,3

Resultat

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Personaltal
2017

2016

Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

118,8

120,6

-1,8

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

4,4 %

5,0 %

-0,6 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

4,2

4,7

-0,5

Väsentliga händelser
Flyktingmottagningen i egen regi fungerar väl.
Inför 2017 hade Ulricehamn inledningsvis ett
kommuntal på 49 anvisade individer. Efter beslut
i kommunstyrelsen utökades vårt kommuntal
med ytterligare 20 personer från Borås Stad. På
helår är såldes vårt kommuntal 69 personer, vilket
uppnåddes mot slutet av året. Ekonomiska medel
har beviljats av Länsstyrelsen avseende allmänna
kommunikationer och integrationsaktiviteter i
Röshult. Den nyinrättade tjänsten som bovärd är
en anledning till att mottagandet klarades bra.
Hyresgarantierna är en annan anledning som bidrar.
Vägledningscenters drop-in är uppskattat av
allmänheten och fungerar väl. En hög andel, 36 %,
av avslutade deltagare har gått vidare till arbete.
Det betraktas som positivt då arbetslösheten är
låg och många står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsenheten arbetar utifrån ett
lösningsfokuserat förhållningssätt, där grundantagandet
är att alla kan och vill nå egen hållbar försörjning, men
kan behöva stöd på vägen. Resultatet är också helt
beroende av en resultatinriktad samverkan med aktuella
myndigheter.
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I början av 2017 blev fyra hem för vård eller boende
två till antalet. I december stängdes ytterligare ett
HVB-boende. Antalet platser har minskat från 69 till
22. Personalstyrkan har minskat i motsvarande grad.
Sedan sammanslagningen av familje- och
vuxenbehandlarna inom öppenvården har
grupperna fortsatt med att utveckla gemensamma
arbetsformer. Anhörigstöd samt råd och stöd är
icke-biståndsbedömda delar av det förebyggande
arbete som socialtjänsten gör och som har ökat i
omfattning.
Inom barn och unga har det minskade
flyktingmottagandet märkts tydligt. Det har medfört
att fokus istället kunnat vara mer på utveckling
av familjehemsarbetet samt att undvika externa
institutionsplaceringar, vilket är mycket ovanligt.

Ekonomisk analys
Budgetavvikelsen för 2017 uppgår till 4,9
mnkr. Huvudorsaken till överskottet är statliga
ersättningar från Migrationsverket, framförallt i
början av året. Under året har ersättningssystemet
ändrats, vilket gör att överskotten minskar.
Planeringsförutsättningarna gällande
ensamkommande barn har varit fortsatt snåriga.
Under hela 2017 har budgeterade intäkter från
Migrationsverket ej uppnåtts då det är beräknat
en högre beläggning än vad blev utfallet.
Nedmonteringen av boendena har gått snabbare
än förväntat. Inför 2018 är förutsättningarna
helt annorlunda. Den kraftiga minskningen av
ensamkommande har inneburit anpassningar till en
betydligt mindre kostym, vilket under 2017 har givit
omställningskostnader.
Övriga enheter har legat jämnt i balans över
året, med mindre svängningar. Myndighetsdelen
av barn och unga har inte köpt någon extern
institutionsplacering, vilket får anses vara
exceptionellt i positiv bemärkelse. Försörjningsstödet
ligger fortsatt lågt och arbetslösheten är låg. Vidare
finns vakanser inom verksamheten som genererar
budgetöverskott.

Funktionsnedsättning

Resultat (mnkr)
2016

2015

86,9
111,9
25,0
22,5

87,1
102,8
15,7
16,3

39,2
106,2
67,0
61,6

-2,5

0,6

-5,4

Resultat

Personaltal

Ekonomisk analys
2017

2016

Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

183,7

173,2

10,5

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

7,4%

8,1%

-0,7 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

13,9

12,8

1,1

Funktionsnedsättning redovisare en negativ
budgetavvikelse på cirka 2,5 mnkr varav cirka 2,6
mnkr utgörs av lägre intäkter i köp och sälj. Den
nya resursfördelningsmodellen har inte fullt ut följt
behoven hos brukarna. Det gäller framför allt daglig
verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
korttidsvistelse enligt LSS samt boendestöd.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

Under 2016 antogs nya riktlinjer för boendestöd.
Det har inneburit vissa förändringar där personer
med samsjuklighet i större omfattning har stöd
i form av en boendestödsinsats. Även personer
med mer omfattande uppdrag av omvårdande
karaktär har inneburit ett förändrat arbetssätt
och behov av bemanning även kväll och helg.
Sedan mitten av oktober arbetar personal
inom kommunavtalsområde enligt Allmänna
bestämmelser (AB). Övergången har inneburit
engångskostnader för inlöst flextid samt ett
omfattande arbete med att planera schema och
hantera system. Inför dessa förändringar och för
att möta heltid som norm har enhetscheferna
tillsammans med schemaombud och fackliga
företrädare gått en bemanningsutbildning.

Det är 0,3 mnkr i högre livsmedelskostnader än
budgeterat. I september kom det till stånd en ny
upphandling som framåt bedöms sänka kostnaderna
för livsmedel på boendena.

Väsentliga händelser
I april flyttade psykiatriboendet till Jönköpingsvägen.
Det innebar en utökning med en plats. Totalt är
det 13 lägenheter varav en är korttidsplats enligt
socialtjänstlagen. Utformningen av det nya boendet
innebär en ökad möjlighet till att leva självständigt.
Det stödjer behandlingsmodellerna ESL (Ett
självständigt liv) och IBIC (Individens behov i
centrum). På Jönköpingsvägen inryms även kontor
för boendestöd och legitimerad personal.
I juli månad var gruppbostaden på Wallenqvistgatan
klar för inflyttning. Den genererade ytterligare
sex gruppbostadsplatser. I samband med uppstart
av boendet rekryterades en stödpedagog, med en
fördjupad kunskap inom de områden som anknyter
till verksamhetsområdet.

Under året noteras högre personalkostnader på
vissa boenden som orsakats av utökad bemanning
utifrån arbetsmiljöskäl samt även efter inspektioner
av Arbetsmiljöverket. I flera ärenden har behovet av
personalstöd till brukare ökat betydligt på grund av
försämrad hälsosituation och förändrat arbetssätt.
Vaken nattbemanning är ett exempel på utökad
bemanning. Delvis har en annan enhet styrt över
vissa personalresurser för att täcka upp behovet.
Kostnader i samband med flytt av psykiatriboende
utgör cirka 0,2 mnkr av budgetavvikelsen.
I samband med uppsägning av flextidsavtalet och
övergång till AB har kostnaden för inlöst flextid samt
viss övertidsersättning varit 0,3 mnkr.

Inom daglig verksamhet har det skett en utveckling
i form av en kiosk på Ulricehamns Resurscenter.
Som en service till äldre kommuninvånare samt en
meningsfull arbetsuppgift har fixartjänst kommit
igång under hösten. Vidare har ett samarbete med
IRO och Lager 157 möjliggjort nya arbetsplatser och
arbetsuppgifter för personer inom daglig verksamhet.
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Äldreomsorg

var kopplade till vård- och omsorgsboendena och
arbetade både inne och ute.

Resultat (mnkr)

Intäkter
Kostnader
Nettkostnader
Budget

2017

2016

2015

147,1
218,0
70,9
69,3

147,9
212,4
64,5
64,9

195,5
206,6
11,1
15,1

-1,6

0,4

4,0

Resultat
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Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

381,9

385,9

-4,0

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

7,1 %

8,1 %

-1,0 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

24,4

28,3

-3,9

Väsentliga händelser
Under året har äldreomsorgen nyttjat statliga
stimulansmedel på 5,8 mnkr. Medlen har använts
för att öka bemanningen på våra somatiska boenden.
År 2017 gick verksamheten över till resursfördelning
enligt dygnsersättning även på somatiska boenden.
Det har resulterat i en mer rimlig dygnsbemanning
på somatiska boenden. Verksamheten har under
året inväntat och fått en tomt till nytt vård- och
omsorgsboende i Gällstad.
Under året fattades beslut om att göra ett
demenscentrum på Ryttershov. Samtliga platser
på boendet har från år 2018 inriktning demens,
och kommer även att vara ett kunskapscentrum för
kommunen. Att göra om 18 lägenheter från somatisk
inriktning till demens är för att verksamheten ska
kunna möta behoven på ett bättre sätt. Det har
varit stor efterfrågan på demensplatser under de
senaste åren. Verksamheten har haft svårt att hyra ut
somatiska platser. Under perioden har beläggningen
på korttidens 24 platser varit 92 %.
Under året har en ny enhet för hemtjänst,
nattpatrull och hemsjukvård upprättats som heter
centrala hemtjänsten. Från september månad
påbörjades flytten till nya lokaler. I nya enheten
ingår även kommunens gemensamma nattpatrull.
En förändring från tidigare, då all nattpersonal
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Vidare har äldreomsorgen arbetat med
friskvårdsaktiviteter för äldre. Syftet har varit att
uppmuntra seniorer att vara fysiskt aktiva och
delta i olika sociala sammanhang. Temaområden
har exempelvis varit fysisk aktivitet, kost,
minne och minnen, social gemenskap samt
generationsöverskridande verksamhet.
Verksamheten har arbetat vidare med TES,
hemtjänstens rutt och planeringssystem. Målet
är att öka tiden hos kund och effektivisera
kringtiden. En superanvändare för TES har tillsatts.
Superanvändaren stöttar verksamheten med att
belysa förbättringsområden och arbeta mer lika
mellan enheterna. Beslut togs att införa TES även på
särskilt boende. Projektledare för det har anställts.

Ekonomisk analys
Verksamheten har haft obalans mellan somatiska
platser och demensplatser. Det har varit svårt
att hyra ut våra somatiska lägenheter, medan
demenslägenheter har saknats. Det har medfört
ett stort antal tomma dygn. Det har varit en av
verksamhetens svårigheter för att hålla en ekonomi
i balans. Det är svårt att anpassa bemanningen efter
enstaka tomma lägenheter.
Flera av hemtjänstgrupperna har haft lägre
beställning i år än vad som bemannades för
hösten 2016, vilket i början på året gav en negativ
budgetavvikelse på personalkostnader. Underskottet
har succesivt minskat. Något som har märkts är att
verksamheten har saknat enhetschefer, som krävs
för att arbeta aktivt med ekonomin. Nyckeltalet antal
brukare i ordinärt boende ligger de tre senaste åren
konstant. Däremot ser verksamheten att antalet
brukare kommer att öka åren som kommer.

Beställning och kvalitet

av att missbruksvården i Ulricehamn de senaste åren
har förändrats. Det är också ett antal personer som
placerats på behandlingshem utanför kommunen,
vilket påverkar budgetavvikelsen. Ett arbete har
påbörjats för att se över situationen.

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

26,0
349,9
323,9
333,0

21,3
342,9
321,6
325,0

25,8
340,3
314,5
311,3

9,1

3,4

-3,2

Resultat

Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

82,1

76,4

5,7

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

8,8 %

8,1 %

0,7 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

8,0

6,8

1,2

Väsentliga händelser
Personligt ombud ser även fortsatt att behovet av
stöd är stort och komplext med flertalet unga klienter
och en del med barn. Många av dem som tar hjälp
av personligt ombud har svårigheter att ta sig till de
insatser som har beviljats. Personligt ombud blir då
en länk för att möjliggöra insatserna.
Anhörigkonsulent arbetar med att utveckla arbetet
med anhörigstöd. Målet är att anhöriga ska känna sig
sedda, lyssnade på och delaktiga. Kontakt har tagits
med regionens sjukvård samt frivilligorganisationer
för samverkan och samarbete kring anhöriga.
Anhörigkonsulenten har startat grupper för
bland annat anhöriga till barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga
till strokepatienter samt syskongrupper för barn.

Arbetet med IBIC fortsätter och under hösten har
utbildningar skett för all berörd personal. IBIC,
utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Det
ska ge en tydligare bild av individens behov uttryckt
i utredningen och i genomförandeplanen. IBIC har
också testkörts i verksamhetssystemet och där har
problem uppstått som behöver åtgärdas.
Resursfördelningsmodellen för funktionsnedsättning
har pågått under hela året. Detta arbetssätt behöver
utvärderas och nivåbedömningarna behöver ses över.
Tvärprofessionella grupper har påbörjat detta arbete
under senare delen av hösten.

Ekonomisk analys
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Resultat (mnkr)

Av budgetavvikelsen på 9,1 mnkr utgör
avvikelsen på köp och sälj ca 9,5 mnkr. 2,2
mnkr avser äldreomsorg och 7,3 mnkr avser
funktionsnedsättning. 1,8 mnkr av äldreomsorgens
avvikelser avser somatiska platser på särskilt boende.
När det gäller avlösning, ledsagning samt personlig
assistans är budgeten uppbyggd enligt beslut men
besluten utnyttjas sällan fullt ut. Denna avvikelse
uppgår till 2,9 mnkr. Vidare finns ett överskott på 2,7
mnkr beroende på att boendet på Wallenqvistgatan
kom igång senare än budgeterat.
När det gäller personlig assistans utförd av privat
utförare har antalet ärenden ökat och där finns en
negativ budgetavvikelse på cirka 1,5 mnkr. Under
hösten har antalet LVM-placeringar ökat markant.
Det har även skett ett par andra placeringar utanför
kommunen. Detta ger en negativ budgetavvikelse på
cirka 2 mnkr.
Vidare finns ett överskott på personalkostnader
för vakanta biståndshandläggare. Detta uppgår till
0,6 mnkr och orsaken är att det har varit svårt att
rekrytera handläggare.

Handläggarenheterna har haft en hög
arbetsbelastning på grund av att det varit svårt
att rekrytera till alla tjänster. Prioritering av
arbetsuppgifter har varit nödvändig. Utredningstid,
korttid, utredning om särskilt boende och insatser
för dem som inte har insatser sedan tidigare har
prioriterats.
På missbruksområdet har det under hösten varit
tre personer som fått beslut enligt lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). Sannolikt ett resultat
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Sektor service

Väsentliga händelser
Inledningen av 2017 handlade till stora delar om
världscuptävlingen i längdskidor som 21–22 januari
genomfördes på Lassalyckan. Arrangemanget blev
mycket lyckat både utifrån ett sportsligt och ett
publikmässigt perspektiv, och med 60 000 besökare
blev det en riktig folkfest. Under våren påbörjades
förberedelserna för världscuptävlingarna 2019. Då
tävlingsbanan endast fick ett tillfälligt certifikat inför
tävlingarna 2017 gjordes i april en ny genomgång
av banan (homologisering), under ledning av
representanter från både det internationella och
det svenska skidförbundet. Genomgången visade
att ytterligare åtgärder i området kommer att
vara nödvändiga för att erhålla ett permanent
certifikat. Dialog har förts med arrangören och med
övrigt föreningsliv i syfte att tillsammans utveckla
Lassalyckan ur ett bredare perspektiv.

Resultat (mnkr)

Sektorstöd service
Fastighet
IT
Kommunservice
Kost
Kultur och fritid

Totalt sektor service

2017

Budget
2017

2016

2,5
7,1
-0,7
9,9
5,7
46,6

3,2
7,6
0,0
9,9
5,9
47,7

2,1
6,1
-1,4
8,4
5,0
45,8

71,1

74,3

66,0

Resultat (mnkr)
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Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

2017

2016

2015

232,9
304,1
71,2
74,4

226,8
292,8
66,0
69,9

196,1
274,4
78,3
81,8

3,2

3,9

3,5

Resultat

Personaltal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

235,1

229,1

6,0

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

6,2 %

6,0 %

0,2 %

Medarbetare i genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

13,7

9,5

4,2

Volymtal

Antal telefonsamtal till växeln
Förvaltade kvadratmetrar

2016

2015

51 146

52 891

57 381

162 943

161 350 160 735

Antal besök simhallen

89 080

81 852

89 570

Antal besök biblioteket

75 542

78 291

79 272

5 076

4 625

3 896

Volymer enheter (d.v.s. datorer,
Läsplattor, accesspunkter)
Antal serverade luncher
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2017

875 900

877 992 866 505

Under året har arbete pågått med att förbereda för
en justering i förvaltningsorganisationen som till
stora delar påverkat sektor service. Justeringen har
sin bakgrund i fullmäktiges beslut i juni om att samla
arbetet med kommunens grönytor. Verksamhet
support har därmed bytt namn till kommunservice
och en ny enhet som samlar kommunens grönytor,
park och skog, har skapats här. Lokalvård och
stadslaget har flyttat till kommunservice från
verksamhet fastighet. Växel, reception, post-och
bemanningsservice finns kvar i verksamheten medan
lön har flyttats till personalfunktionen. Bedömningen
är att detta skapar bättre förutsättningar för att
använda resurser på bästa sätt samt skapa en mer
smart och effektiv organisation. Justeringen trädde i
kraft den första september.
Under våren har en ny gruppbostad på
Wallenqvistgatan kunnat färdigställas och
förskoleplatser i form av hyrmoduler har under
sommaren etablerats i centralorten. Nya lokaler för
fritids och förskoleklass har iordningställts i övre
skolan på Bogesundsskolan och verksamheten har
därmed kunnat lämna Gula villan. En ombyggnation
av Hökerums skola har genomförts, vilken bland
annat innebär att förbättringar skett kopplat till
tillgänglighet, slöjd, bibliotek, kök och matsal.
Även på förskolorna Junibacken och Kvarnlyckan
har renoveringar möjliggjort en bättre arbetsmiljö
för kökspersonalen och en bättre kvalitet för
matgästerna. Projekt som pågått under slutet av
2017 och som färdigställts 2018 är ombyggnad av
receptionen i stadshuset samt Jägaregatan 1.
Verksamhet kost har under 2017 återigen ökat
andelen ekologiska och svenska livsmedel.
Ekologiska livsmedel har ökat från 36,9% 2016 till
40,7% under 2017 och svekologiska livsmedel uppgår
till 26,1 % (24,3 % 2016). Över 99 % av kött, fågel och
chark som används i köken kommer nu från Sverige.
Under året har inköp som avser hel- och halvfabrikat
minskat med 74 %.

I mitten av året lanserade IT ett nytt sätt att ansluta
sig då medarbetare arbetar hemifrån, kallat VPN.
Denna lösning innebär bland annat att medarbetare
på ett enkelt sätt kommer åt sina lagrade dokument
och den kommungemensamma ytan. Detta har
verksamheten fått mycket uppskattning för. Under
tertial två har IT också kunnat slutföra införandet
av Office 2016 i båda kommunerna. Införandet löpte
enligt plan och genomfördes under åtta veckor.
Därefter påbörjades brandväggsbyte.

Kultur och fritid redovisar ett överskott jämfört
med budget på cirka 1,1 mnkr. Hela överskottet
kommer från fritidsenheten som har haft stora
intäktsöverskott. Intäkterna på simhallen överstiger
budget med över 0,5 mnkr, vilket troligtvis beror
på att Stadsparksbadet i Borås har hållit stängt. Det
finns också ett överskott kopplat till föreningsbidrag.
Dels på grund av att kostnadskrävande projekt inte
söktes fullt ut, dels på grund av att tidigare beviljade
bidrag inte har behövts betalas ut.

Under sommarlovet har kultur och fritid ansvarat för
kommunens satsning på sommarlovsverksamheter
för alla barn i åldern 6-15 år. Ett statligt stöd på
cirka 360 tkr har rekvirerats från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Aktiviteterna har
varit gratis och målsättningen har varit att nå både
pojkar och flickor. Många barn har deltagit i alla de
aktiviteter som erbjudits och aktiviteterna har skett
i samarbete mellan kultur och fritid, föreningsliv,
individ- och familjeomsorg samt andra aktörer.

IT redovisar ett överskott jämfört med budget på
ca 1 mnkr, Tranemo kommuns vinstandel uppgår
till cirka 370 tkr. Verksamheten har mottagit ett
vite från en leverantör på 0,5 mnkr samt både den
interna och den externa försäljningen har ökat
jämfört med budget.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Under 2017 uppgick den totala utlåningen för
biblioteken till drygt 175 000 lån. I jämförelse med
2016 är det en minskning med cirka 7 000 lån (-4%).
En orsak till minskningen är att Hökerums bibliotek
har varit stängt två månader för ombyggnad.
Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur har
ökat med 2 %. Antal besökare på stadsbiblioteket
var 75 542 stycken. I jämförelse med 2016 är
det en minskning med 2 500 besök (-3,5%).
E-bokutlåningen ligger på samma nivå som
föregående år.

Fastighet gör ett överskott jämfört med budget på
cirka 0,5 mnkr. Den största anledningen till det är att
2017 var något mildare än normalåret och därmed
var energikostnaderna lägre än budgeterat. Fastighet
fick också en ökad intäkt gällande skogsavverkning
på grund av förberedelser inför världscuptävlingarna
på Lassalyckan 2019.
Kosten redovisar ett överskott på cirka 0,3 mnkr
trots att intäkterna understeg budget med över 1,5
mnkr. Verksamheten har haft lägre personal- och
livsmedelskostnader än budgeterat.

Inom ramen för förvaltningens arbete med attraktiv
arbetsgivare, bra verksamhet har sektor service
arbetat med att fördjupa kulturpyramiden. Det
har startats ett gemensamt strategiarbete utifrån
områdena god kommunikation, gott bemötande samt
ordning och reda. Arbetet kommer att bli en del av
verksamheternas och enheternas verksamhetsplaner
inför 2018. En grund i arbetet är den kundenkät
som genomfördes under mars månad och som
omfattar de verksamheter i sektorn som har interna
kunder. Under året har arbetet med heltid som norm
pågått och sektorn har några anställningar kvar att
konvertera till heltider.

Ekonomisk analys
Sektor service uppvisar ett överskott om totalt
3,2 mnkr. Personalkostnaderna avviker positivt
med över 2 mnkr inom sektorn och samtliga
verksamheter, förutom kommunservice, har
ett överskott här. Det handlar sammantaget
om vakanser under tid som rekrytering pågår,
partiella föräldraledigheter, tjänstledigheter och
sjukfrånvaro som tillsatts med egen pool eller inte
fullt ut. Återbesättningar ses också över i syfte att
hitta nya effektivare lösningar och för att skapa
förutsättningar för införandet av heltid som norm.
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Koncernföretagen

innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och
möjlig samordning av funktioner. Med anledning
av uppdraget presenteras förslag till ändringar i
bolagsordningar och ägardirektiv för moderbolaget
och dotterbolagen. Även företagspolicyn har
reviderats och genomgått stora redaktionella
ändringar.

Ulricehamns Stadshus AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Belopp, mnkr

Ekonomi
2017

Budget
2017

2016

Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Koncernbidrag

0,4
-1,1
-0,7

0,4
-1,3
-0,9

0,4
-1,2
-0,7

1,3

1,3

1,9

Resultat före skatt

0,6

0,4

1,1

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns
kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB
(UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn
AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns
Stadshus AB.
Ulricehamns Stadshus AB ska enligt bolagsordningen
som moderbolag i en av kommunen ägd koncern
direkt och genom innehav av aktier eller andelar i
andra företag driva och utveckla verksamheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunen
eller dess invånare. Syftet är bland annat att
uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom
ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv
säkra det kommunala uppdraget för medborgarna
i Ulricehamns kommun. I bolagsordningen för
Ulricehamns Stadshus AB är det fastställt att
kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande
av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.

Väsentliga händelser
Under 2017 har Ulricehamns Stadshus AB hållit
fyra ordinarie styrelsemöten och ett extra möte.
Bolagsstämma hölls 19 april. Ett dialogmöte har
hållits med Näringsliv Ulricehamn AB och ett med
Ulricehamns Energi AB. STUBO AB har deltagit
vid två dialogmöten. Det är inte några ärenden
som har överlämnats till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag
att göra en översyn av bolagsdokumenten inom
koncernen och återkomma med bedömningar samt
eventuella förslag till förändringar. Översynen
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Resultatet 2017 uppgick efter koncernbidrag till 0,4
mnkr, jämfört med 0,9 mnkr föregående år.

Framtiden
I budget- och uppföljningsprocessen
för kommunkoncernen finns ett tydligt
koncernperspektiv med ökad delaktighet från
bolagen. Väsentligt för koncernen är att utifrån ett
helhetsperspektiv fortsatt utveckla koncernnyttan.
Framtiden för koncernens bolag bedöms vara god.
Bolagen har en viktig roll i att på olika sätt bidra för
att Ulricehamns kommun ska kunna fortsätta växa.
Koncernsamverkan och samordningen mellan bolag
och kommunens verksamhetsområden är väsentlig
för att nå optimal resursnytta.
Under de kommande åren är utbyggnad av fibernätet
en viktig satsning för UEAB och bidrar tillsammans
med investeringar på grund av tillväxt och
reinvesteringsbehov till en total investeringsvolym
för bolaget.
STUBO AB har fortlöpande en viktig roll som en
av flera aktörer för nyproduktion av bostäder och
samhällsutveckling. Aktuellt under 2018 är främst
nybyggnation på Solrosvägen, Hemrydsgatan och
Sanatorievägen.
NUAB har ett strategiskt uppdrag att marknadsföra
kommunen som etableringsplats för företag och som
attraktiv boendeort och besöksmål.

UEAB

Intresset för anslutning av fiberoptik är fortsatt
mycket stort. Under året slogs förra årets rekord,
1 334 anslutningar, när nu 1 551 anslutningar har
gjorts. Vid årsskiftet är 6 340 hushåll/företag
anslutna. Nedgrävning av fiber har också inneburit
en förbättring av elnätet då så långt som möjligt
samförläggs produkterna.

Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Koncernbidrag

Resultat före skatt

2017

Budget
2017

2016

257,2
-194,7
62,5

240,2
-205,7
34,5

247,0
-198,4
48,6

-9,5

-9,5

-9,5

0,3

0,1

0,2

Persontal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

74,0

71,0

3,0

Total sjukfrånvaro

5,0%

4,6%

0,4%

Ulricehamns Energi AB (556456-5389) är helägt av
Ulricehamns kommun via Ulricehamns Stadshus AB.
Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution,
VA-verksamhet, avfallsverksamhet, fjärrvärme,
fibernät samt underhåll och anläggande av vägar,
parker och belysning. Bolaget bedriver också en
transportcentral för kommunkoncernens räkning.

Väsentliga händelser
Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter
har fortsatt. Det omfattar dels en ny panncentral
för fjärrvärme, dels i ett senare skede en flytt av
tätortens reningsverk till samma plats. Beslut om
planbesked erhölls i januari och detaljplanearbetet
med miljökonsekvensbeskrivning pågår.
Förbättringar av nya återvinningscentralen
på Övreskog har genomförts. Ytterligare tre
Stirlingmotorer som drivs av deponigasen har
installerats. Översilningsytan har utökats med
1 600 kvadratmeter. Framför containrarna och
utmed personalbyggnaden har värmeslingor
installerats. Värmen är en restprodukt från
deponigasen. Anläggningen är genom sina totalt fem
Stirlingmotorer självförsörjande beträffande el och
värme.
Insamling av matavfall från kommunala kök har
implementerats. Styrelsen har tagit beslut om att
även matavfallsinsamling från hushållen ska ingå i
kommande upphandling.

Ulricehamns kommuns stora satsning på belysning
av gång- och cykelbanor innebär att UEAB satt upp
cirka 300 belysningsstolpar längs prioriterade gångoch cykelvägar.
Från september månad återgick ansvaret för
allmänna park- och grönytor till kommunen för att
där samordnas med kommunala fastighetsytor.
Under året har fordonsparken utökats med 7
elhybridbilar och 5 rena elbilar. De är placerade i
både uthyrningsverksamheten och i bolagets egen
verksamhet. Ytterligare en stolpe för att ladda
elbilar har, i samarbete med Ulricehamns Sparbank,
monterats i tätorten. Vid handelsplatsen i Ubbarp
har Teslas nya snabbladdarstation anslutits med sina
12 platser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Belopp, mnkr

Under 2017 har elverksamheten distribuerat
188,0 GWh (föregående år 186,0 GWh). Inom
VA-verksamheten uppgick producerad mängd
vatten till 1,4 miljoner kubikmeter och renad
mängd avloppsvatten till 2,5 miljoner kubikmeter
(föregående år 1,4 miljoner kubikmeter respektive
2,4 miljoner kubikmeter). Fjärrvärmeleveranserna
har under året uppgått till 50,7 GWh (föregående år
50,9 GWh).

Ekonomi
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 66,4
mnkr (53,4 mnkr). Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 62,5 mnkr (48,6 mnkr). Avkastning
på genomsnittligt eget kapital blev 19 % (17 %).
Soliditeten ökade från 45 % till 47 %. Investeringarna
uppgick till 92,7 mnkr (92,8 mnkr). Elnät och fiber är
de verksamheter som har investerat mest.

Miljöpåverkan
Inom Ulricehamns Energi AB finns 24
tillståndspliktiga och en anmälningspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. De tillståndspliktiga
verksamheterna utgörs av 9 vattenverk, 14
reningsverk och en avfallsanläggning. Samtliga
verksamheter har giltiga tillstånd. Den
anmälningspliktiga verksamheten är en anläggning
för värmeproduktion.
Fjärrvärmenätet består av tre nät där det största
till stora delar värms med spillvärme från en
närliggande industri som tillverkar träpellets.
Samarbete bedrivs med ytterligare ett av bygdens
företag som levererar spillvärme till fjärrvärmenätet.
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Det innebär att Ulricehamns Energis fjärrvärmenät
har bland de lägsta klimatpåverkande utsläppen i
Sverige.
Uppvärmning och el till byggnaderna på
återvinningscentralen kommer från Stirlingmotorer
som drivs av gas från deponin. Företagets egen
energiförbrukning av el består från årsskiftet 2017 av
förnyelsebar el.

Framtiden

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Fibernätet fortsätter sin höga utbyggnadstakt med
satsningar både i villaområden och på landsbygden
genom att under 2018 ansluta ytterligare 1 000
hushåll. Arbetet för ett framtida Energi- och
miljöcenter fortsätter. Investeringstakten, inte minst
drivet av tillväxten i kommunen, blir fortsatt hög de
kommande åren.
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STUBO AB

Under 2017 har STUBO installerat sin första
solcellsanläggning på tre av taken på Solrosens
äldreboende. Sedan i september är den i drift.
Ytterligare en energiåtgärd var konverteringen från
direktverkande el till fjärrvärme på Prästgårdsliden i
Hökerum.
2017

Budget
2017

2016

Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Koncernbidrag

97,1
-74,7
22,4

94,3
-64,4
29,9

79,4
-71,4
8,0

0

0

0

Resultat före skatt

22,4

29,9

8,0

Persontal
2017

2016 Förändring

Arbetad tid (i årsarbeten)

18,9

19,5

-0,6

Total sjukfrånvaro

7,6%

5,5%

2,1%

STUBO AB:s verksamhet är att i ett allmännyttigt
syfte främja bostadsförsörjningen i Ulricehamns
kommun. Bolaget är ett allmännyttigt bolag (enligt
lagen 2010:879) och verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer och bolaget ska agera som
övriga aktörer på marknaden.

Väsentliga händelser
Under året har STUBO byggt elva nya lägenheter
fördelade på Langes väg i Gällstad och på
Prästgårdsliden i Hökerum. Inflyttning sker i januari
2018.
Under hösten har projektering och upphandling
pågått för att fastigheten Hagtornet 1 på
Sanatorievägen i Ulricehamn ska kunna kompletteras
med åtta nya lägenheter. Färdigställande och
inflyttning planeras till sommaren 2018.
Att löpande förbättra och underhålla befintligt
fastighetsbestånd är ett viktigt arbete för att bibehålla
och öka fastigheternas attraktivitet. Under året har
utemiljöer förbättrats vid flera fastigheter med bättre
belysning, ny beläggning och nya planteringar. Vidare
har fasader på flera fastigheter reparerats och nya
altaner byggts.
STUBO arbetar aktivt med trygghetsfrågor och en
viktig del i detta arbete är att höja säkerhetsnivån
i husen. Under året har därför elektroniska
passersystem med porttelefon installerats i några
byggnader. Dessutom har miljön i tvättstugor
förbättrats genom att införa elektroniska
bokningssystem. För ökad säkerhet och trivsel har
soprum på Karlslätt försetts med kameraövervakning.

Under 2017 inleddes ett värdegrundsarbete där all
personal deltagit i workshops och diskussioner.
Det utmynnade bland annat i nya värdeord och
en ny vision för bolaget. Arbetet går vidare med
en förnyelse av den grafiska profilen och en ny
webbsida.

Ekonomi

Resultatet för 2017 visar ett överskott på 22,4 mnkr
före skatt. Bolaget visar ett positivt resultat tack vare
en hög uthyrningsgrad, lägre driftskostnader samt
utdelning från STUBO Holding AB. Utdelningen
som uppgår till 24 mnkr härrör från försäljningarna
Kullen i Ulricehamn AB och Grodparken AB.
Årets underhåll har uppgått till 12 mnkr och
avser bland annat fasader, utemiljöer och
energibesparande åtgärder. Nedskrivning har gjorts
på fastigheterna Stockrosen 1 och Vedåsla 17:43 med
totalt 9,9 mnkr.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Belopp, mnkr

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,6 %, vilket ska
jämföras med avkastningskravet som är 5,0 %. Det
egna kapitalet uppgår till 124 mnkr, vilket innebär
en soliditet på 29 %. Skuldsättningsgraden är 2,4
(SABO-företag 2,1) samt belåningsgrad fastigheter är
70,3 % (SABO-företag 65,6 %.). Den sammanlagda
ekonomiska vakansgraden (hyresbortfall i kronor)
under året var 2,0 %, vilket ska jämföras med det
budgeterade värdet på 3,0 %. Vakansgraden har
minskat till följd av en effektivisering av ställtider vid
renovering. Bostadshyran höjdes i genomsnitt med
1,7 %.

Miljöredovisning
Bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller
kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 när det
gäller förvaltning av bostäder och lokaler. Bolagets
miljöcertifikat löper fram till september 2019. Detta
granskas av SP, Statens provningsanstalt.

Framtiden
Ulricehamn är populärt att bo och verka i. Det
attraktiva läget, goda kommunikationer samt
regionens positiva utveckling ger de kommande
åren goda förutsättningar för efterfrågan på
hyreslägenheter. Planerade satsningar inger
trygghet; nya lägenheter genom nyproduktion
och underhåll av befintliga fastigheter. Arbetet
med detaljplaner för byggnation av flervåningshus
på Solrosvägen och Hemrydsgatan pågår och
bedömningen är att minst ett av projekten bör ge en
färdig detaljplan under 2018.
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NUAB

För att vara bättre rustade för att ta emot utländska
företag som vill etablera sig i Sjuhärad har Business
Region Borås haft en workshop med Business
Sweden där NUAB har deltagit. En av uppgifterna
är nu att identifiera ett antal branscher där Sjuhärad
har något extra att erbjuda.

Belopp, mnkr

Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Koncernbidrag

Resultat före skatt

2017

Budget
2017

2016

2,9
-10,2
-7,3

2,1
-10,3
-8,2

2,7
-10,0
-7,3

8,2

8,2

7,6

0,9

0

0,3

Persontal
2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

2016 Förändring

8,5

7,5

1,0

1,1%

9,0%

-7,9%

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har som sin
huvudsakliga verksamhet att bedriva service för
näringsliv och besöksnäring i Ulricehamns kommun.
Syftet är att stärka kommunens attraktionskraft för
boende, turism och näringslivsetableringar. Vist
Fastighets AB är ett gemensamt ägt bolag med New
Wave Group där NUAB är majoritetsägare med 51
procent. Sedan hösten 2015 äger NUAB 10 procent
av aktierna i Ulricehamn Ski Event AB.

Väsentliga händelser
NUAB har tillsammans med kommunens politiska
ledning träffat flera byggherrar och byggbolag för att
öka kännedomen om kommunens expansionsplaner.
Under hösten har flera företag som är etablerade på
industriområdena men som har blivit trångbodda
hört av sig då de saknar utrymme att bygga på.
Etableringsarbete kring detta pågår.
Under hösten har NUAB haft en föreläsningsserie
med tema ”employer branding”, håll kvar
kompetensen i Ulricehamn samt den nya
dataskyddsförordningen. De var populära och
lockade personer både från Ulricehamn och
kranskommunerna. Föreläsningarna genomfördes i
samarbete med lokala företagsnätverk.
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NUAB har tillsammans med representanter från
kommunen och Arbetsförmedlingen påbörjat ett
arbete kring Industri-SFI. Tre lämpliga arbetsgivare
är nu rekryterade och praktik för möjliga
praktikanter ska starta i februari 2018.
NUAB och kommunens arbetsmarknadsenhet har
genomfört en kompetens- och resurskartläggning
hos arbetsgivare i kommunen. Kartläggningen
kommer kunna användas inom flera olika områden.
I september startades Reko-Ring Ulricehamn och
har slagit väl ut. Det är cirka 20 producenter per
utlämningstillfälle och i Facebookgruppen finns 1
600 medlemmar.
För turismen går det att se tillbaka på en bra
sommarsäsong. De gäster som har varit här
övernattar i högre utsträckning. I jämförelse med
juli 2016 ökade beläggningsgraden i juli 2017 med
över 20 %. Det går också att se att besökarna hittar
och är intresserade av den informationen som
läggs ut på olika kanaler på nätet. Under juli och
augusti ökade Turistbyråns hemsida mot samma
period föregegående år med cirka 11 000 besökare. I
genomsnitt är det cirka 15 000 besökare per månad.
Det pågår ett fortsatt arbete tillsammans med
Visit Sweden, Turistrådet Västsverige samt lokala
entreprenörer att marknadsföra Ulricehamn som
vinterort.
Årets ”Smaka på Ulricehamn” har genomförts
tillsammans med Cityföreningen. Även detta år blev
det en succé med 800 fler sålda häften än föregående
år. Totalt såldes 5 435 häften.
En grupp med fastighetsägare som äger fastigheter
kring Storgatan har inletts. Inbjudna till detta möte
var även representant från kommunens miljö- och
samhällsbyggnad samt Fastighetsägarna.

Ekonomi
Resultatet före skatt uppgår till 0,7 mnkr.
Främsta orsaken till överskottet är att det funnits
medel avsatta till infartsskyltar vid riksväg 40
som inte nämnvärt har använts. Vakans på
näringslivskoordinator årets tre första månader
genererar lägre personalkostnader. Kostnader för
marknadsföring är i nivå med budget men ett utökat
arbete med samarbetspartners har ökat intäkterna
för marknadsföring. Vidare har försäljningen för
biljetter och souvenirer ökat, vilket bland annat
beror på att NUAB har varit biljettåterförsäljare till
Världscupen i längdskidor Ulricehamn 2017.

Nämnder

Arbetet med att stötta lokala företag i frågor kring
nyetablering och utveckling kommer fortgå. Vidare
kommer arbetet med att träffa företag som vill
etablera sig i Ulricehamn intensifieras. Arbetet
inför Världscupen i längdskidor Ulricehamn
2019 kommer att påbörjas. Webbsidan som är
bolagets huvudinstrument för information och
kommunikation ska kontinuerligt utvecklas. Arbetet
med den nya verksamhetsplanen kommer att följas
upp och utvecklas.

Vist Fastighets AB

Belopp, mnkr
2017

Budget
2017

2016

Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Koncernbidrag

2,5
-2,1
0,4

3,9
-3,5
0,4

2,4
-2,1
0,3

0

0

0

Resultat före skatt

0,4

0,4

0,3

Väsentliga händelser
Det föreligger en tvist mellan bolaget och Ulricehamns
kommun om höjning av borgensavgiften

Ekonomisk analys
Intäkterna är lägre än budgeterat beroende på att
hyran baseras på aktuella räntenivåer och dessa har
varit lägre än de som har budgeterats. De externa
fasta kostnaderna samt avskrivningar är enligt
budget. I resultatet för 2017 ingår kostnader för
borgensavgift på 2016 års nivå.

Samverkansnämnd miljö och bygg,
Tranemo och Ulricehamn
Sedan 1 september 2013 har Ulricehamn
och Tranemo en gemensam nämnd,
Samverkansnämnden miljö och bygg. Nämnden
fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet
beträffande ärenden och andra uppgifter
som avser myndighetsutövning mot enskild.
Samverkansnämnden miljö och bygg ansvarar
också för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning
och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämnden ansvarar för kommunernas uppgifter
avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen,
tobakslagen och lagen om handel med receptfria
läkemedel som avser myndighetsutövning mot
enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen. Nämnden består av 3 politiker och
3 ersättare från vardera kommunen, där varje
kommun täcker kostnader för sina politiker.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Framtiden

Under 2017 hanterades 128 ärenden, varav 54 miljö,
55 bygg, och 49 allmänna ärenden av nämnden vid
10 sammanträden. Under året har bland annat
lov för förskolor, ett flertal flerfamiljshus samt
tillsynsärenden noterats på byggsidan. När det
gäller miljöärenden har strandskyddsdispenser
dominerat. Föreläggande om skyddsåtgärder vid
gamla impregneringen i Limmared kan noteras samt
ett flertal serveringstillstånd för alkohol.
Utöver detta fattades på nämndens uppdrag
1 201 delegationsbeslut inom bygg, samt
706 delegationsbeslut inom miljö- och
livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 17
delegationsbeslut.
Tillsynsarbetet följer de av Nämnden antagna
tillsyns- och kontrollplaner som följs upp tertialvis.
Tillsynen har 2017 följt planerna i stort men med
vissa brister på grund av vakanser.
Nämndens verksamhet framkommer mer detaljerad i
byggenhetens och miljöenhetens verksamhetsplaner.

Individnämnd
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och
den kommunala hälso- och sjukvården som avser
myndighetsutövning mot enskild. Individnämnden
fullgör vidare kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning
mot enskild.
51

Individnämnden består av tre ledamöter och
tre ersättare. Under 2017 hade nämnden 11
ordinarie sammanträden och 3 extrainkallade
sammanträden. Huvuddelen av de ärenden som
behandlas på individnämnden kommer från
verksamhet Individ- och familjeomsorg. Nämnden
har under 2017 inte fattat något beslut i ärende
som rör myndighetsutövning mot enskild inom
utbildningsområdet.
Exempel på ärendetyper som behandlas av
nämnden:
•
•
•

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

•
•
•
•

Beslut att bevilja bistånd i form av boende i
familjehem, HVB eller stödboende
Övervägande om fortsatt placering i familjehem,
HVB eller stödboende
Ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt
LVU respektive LVM
Medgivande att bli familjehem
Ansökan om vårdnadsöverflytt
Avbrytande av faderskapsärende
Yttrande vid adoption

Gemensam IT-nämnd, Tranemo och
Ulricehamn
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande
kommunernas uppgifter inom IT-området.
Syftet med kommunernas samverkan är att klara den
allt högre grad av digitalisering som de kommunala
verksamheterna kräver utefter den utveckling som
sker i samhället och i omvärlden.
Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd
vars uppgift är att följa det ramuppdrag som
respektive kommunstyrelse ger nämnden inför
verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv,
ändamålsenlig, funktionell och säker IT-drift erhålls.
Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med
att stödja de utvecklingsprojekt inom IT-området
som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen beslutat.
Nämnden har under 2017 återigen sammanträtt
vid fyra tillfällen. Nämnden har fortsatt att jobba
med nyckeltalen samt med uppföljning av support,
redovisning avbrott och incidenter samt hur
beredskapen nyttjats.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens beslutande
organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet
att överta hela eller delar av beslutanderätten för
kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de
beslut som en eventuell uppkommen krissituation
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kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämnden har genomfört ett
protokollfört sammanträde under 2017. Detta för
att anta en delegationsordning där kommunchef och
stabschef för krisledningsstaben ges möjlighet att i
begränsad omfattning, utan beslut från nämnden,
kunna begära förstärkning från annan kommun eller
myndighet, medge förstärkning till annan kommun
eller myndighet samt ge ekonomiskt bistånd till
enskild.

Valnämnd
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
vad som föreskrivs i vallagen och övriga författningar
som gäller allmänna val. Valnämnden har under
2017 startat arbetet inför valet 2018 och har
sammanträtt vid ett tillfälle.

Finansiella rapporter

Resultaträkning
Belopp i mnkr

Kommunen

Koncernen

Not

2017

2016

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/ Nedskrivningar

1
2,23

557,1
-1 654,9
-109,7

553,6
-1 641,0
-87,3

291,4
-1 505,5
-56,9

289,1
-1 477,8
-47,3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3
4
5
6,24

Verksamhetens nettokostnader

Resultat före extraordinära poster

-1 207,5
1007,4
327,4
35,3
-9,8

-1 174,7
963,9
327,5
2,7
-12,3

-12,2

-11,0

140,6

96,0

152,8

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader

Årets resultat

107,1

-1 271,0

-1 236,1

75,6

58,2

1007,4
327,4
21,4
-9,6

75,6

963,9
327,5
14,7
-11,8

58,2

Kassaflödesrapport
Belopp i mnkr				
				

Koncernen
Not

2017

FINANSIELLA RAPPORTER

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
				
Årets resultat
152,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 				
112,4
7
Minskning av avsättningar p.g.a.
-2,5
utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring
262,1
av rörelsekapital			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
37,2
Ökning/minskning förråd och varulager
4,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder
-19,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

284,8

					
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella anläggningstillgångar
-249,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
1,3
Erhållna investeringsbidrag		
5,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar
-2,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-244,4

					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån					
0,0
Övriga skulder				
-0,1
Amortering av långfristiga skulder			
-90,0
Ökning långfristiga fordringar			
-13,9
Minskning av långfristiga fordringar			
0,1
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar
0,0
Ökning långfristigt placerade medel		
-8,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

					
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde 			
					
Likvida medel vid periodens början		
Likvida medel vid periodens slut		
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Kommunen

2016

2017

2016

96,0
97,5
-4,0

75,6
59,5
-2,5

58,2
49,3
-4,1

189,5

132,6

103,4

-40,0
-0,7
21,5

16,6
4,4
6,8

-6,9
-0,6
-1,8

170,4

160,4

94,1

-111,6
0,0
0,0
0,0
0,0

-138,7
0,0
1,6
-2,4
0,0

-91,2
0,0
0,0
0,0
0,0

-111,6

-139,5

-91,2

44,0
2,8
0,0
-10,9
0,0
0,0
0,1

0,0
-0,1
-90,0
-23,8
0,1
0,0
-8,3

44,0
-2,1
0,0
-50,2
109,1
0,0
0,0

-122,1

-112,2

36,0

0,0
-71,8

94,7

-101,2

103,6

230,8
159,0

136,1
230,8

200,0
98,8

96,4
200,0

-0,1

0,0

100,8

-0,1

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Koncernen
Not

2017

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
7,6
8
7,2
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar			
1 280,5
9,25
1 289,4
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar
548,2
10
619,3
-Maskiner och inventarier
54,6
11
110,7
-Övriga materiella anläggningstillgångar		
1 883,3
2019,4
Summa materiella anläggningstillgångar			
150,3
12
174,1
Finansiella anläggningstillgångar		
2 041,1
2 200,7
Summa anläggningstillgångar				
					
1,8
13
1,7
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
					
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 				
15,9
11,3
-Förråd 		
163,8
14
128,5
-Fordringar				
60,0
60,1
-Kortfristiga placeringar
170,8
98,9
-Kassa och bank
410,4
298,8
Summa omsättningstillgångar
2 453,3
2 501,2
SUMMA TILLGÅNGAR
					
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
22
Eget kapital						
96,0
140,6
-Årets resultat				
51,4
51,4
-Resultatutjämningsreserv
1 154,5
1 250,5
-Övrigt eget kapital
1 301,9
1 442,5
Summa eget kapital
			
10,1
10,1
Minoritetsintressen						
Avsättningar 					
13,9
15,8
15,8
-Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser				
103,8
15
111,6
-Andra avsättningar
117,7
127,4
Summa avsättningar			
Skulder					
699,7
18
613,8
Långfristiga skulder				
323,9
19
307,4
Kortfristiga skulder
1 141,3
1 048,6
Summa avsättningar och skulder		

2 453,3
SUMMA EGET KAPITAL,
2 501,2
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
					
Panter och ansvarsförbindelser					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarsförbindelser					
17,20
-Pensionsförpliktelser, ej upptagna
463,7
519,6
21
bland skulder eller avsättningar		
110,6
121,3
-Övriga ansvarsförbindelser

Kommunen
2017

2016

7,2

7,6

759,4
52,5
73,1
885,0
960,0
1852,2

734,8
39,1
31,3
805,2
925,4
1 738,2

1,7

1,8

7,4
70,9
60,1
38,6
177,0
2 030,9

11,8
87,4
60,0
140,1
299,3
2 039,3

75,6
51,4
1 116,2
1 243,2

58,2
51,4
1 058,0
1 167,6

15,8

13,9

44,7
60,5

47,2
61,1

490,9
236,3
787,7

581,1
229,5
871,7

2 030,9

2 039,3

463,7
110,6

519,6
121,3
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Belopp i mnkr
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Noter, upplysningar
(Belopp angivet i mnkr om inte annat angivet)

Not 1 		

Not 5		

Verksamhetens intäkter

			
			

Koncernen
2017 2016

Kommunen
2017 2016

Koncernen
Kommunen
			 			

151,4 169,2
44,0 41,6
96,0 78,3
0,0
0,0

Räntor likvida medel
Räntor utlämnade lån			
Utdelning aktier				
Övriga finansiella intäkter

291,4 289,1

Totalt			

Verksamhetsknutna bidrag
Avgifter
Försäljning, hyror
Övriga intäkter
557,1 553,6

Totalt

därav jämförelsestörande poster			

-Reavinster försäljning tomter
-Ers för trafiklösning Ubbarp

Not 2		

8,6
2,5

8,6
2,5

0,0

Verksamhetens kostnader
Koncernen
2017
2016

			

Personalkostnader inkl.
reseersättning
Kostnader för pensioner		
Bidrag				
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Totalt			

därav jämförelsestörande poster:		
-Inlösning av intjänad pensionsrätt

Finansiella intäkter

Kommunen
2017
2016
922,3

885,4

97,3
49,0
197,7
239,2

96,4
49,8
206,0
240,8

2017

35,3

2017

2016

0,0
8,6
1,1
11,7

0,0
9,8
1,1
3,9

2,7

21,4

14,7

0,0

8,4

0,0

2016

därav jämförelsestörande poster			

- Reavinster i
8,4
pensionsportföljen
24,0
Utdelning från stubo Holding AB		

Not 6		

Finansiella kostnader

			

Koncernen
2017
2016

Räntekostnader				
Övriga finansiella kostnader
Totalt			

9,8

12,3

24,8

24,8

24,8

24,8

9,9

Not 7

			

Skatteintäkter

FINANSIELLA RAPPORTER

		
				
			
KR/invånare
Preliminära skatteinbetalningar
under året			
SKL’s prognos för årets
avräkningslikvid		

11,8

Kommunen
2017 2016
1011,0 967,7

-204

-4,8

-4,8

47,3
0,8
-0,1

0,9

1,3

Totalt

59,5

49,3

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

			

Totalt 			

1,0

1007,4 963,9

Generella statsbidrag och utjämning

					

			
Inkomstutjämning
Strukturbidrag		
Kostnadsutjämning		
Regleringsavgift/bidrag
Utjämningsbidrag LSS
Kommunal fastighetsavgift
Kommunbonus ökat bostadsbyggande
Generella bidrag från staten
			

Kommunen
2017 2016
238,3
10,1
-0,2
17,6
42,1
2,8
16,7

219,8
1,3
14,0
-0,7
17,5
40,1
7,5
28,0

327,4 327,5

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar erhölls 2016
med 28 mnkr.

Kommunen
2017
2016
56,9
1,8
-0,1

Not 8
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9,6

Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för upplösning av
bidrag till statlig infrastruktur
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster		

Antal invånare 1/11 2016: 23 796		
Slutavräkning föregående års skatteintäkter		

Totalt

10,3
1,5

Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

		

Not 4		

9,1
0,5

1 654,9 1 641,0 1 505,5 1 477,8

-nedskrivning fastighet

Not 3		

Kommunen
2017
2016

Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut
		

Kommunen
2017
2016
7,6
0,0
-

0,0
3,1
-

-1,9
1,5
-

-1,2
8,6
-2,9

7,2

7,6

Alla immateriella anläggningstillgångar är att betrakta som
förvärvade. Anskaffningsutgifter motsvarande 8,6 mnkr har
2016 omklassificerats och flyttats från Maskiner och inventarier
till Immateriella anläggningstillgångar. Utgifterna avser
systemutvecklingsutgifter. Under Övrigt redovisas de ingående
ackumulerade avskrivningarna.

Aktier och andelar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen
2017
2016

			

Redovisat värde vid årets början		
Investeringar			
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt		

734,8
47,9
-0,8

723,8
35,7
-0,1

-1,1

0,0

-41,7
20,3

-39,5
15,0

Ulricehamns Stadshus AB		
Kommuninvest *
Hössna 1:26 i Ulricehamn AB
Bostadsrättsandelar Parkgården
Ulricehamns Stadshus AB, villkorat
aktieägartillskott

Redovisat värde vid periodens slut		

759,4

734,8

			

Not 10

Maskiner och inventarier

			

Kommunen
2017
2016
39,1
25,5

25,8
24,3

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från el. till annat slag av tillgång
Övrigt

-12,1
-0,0
0

-6,6
-7,2
2,9

Redovisat värde vid periodens slut

59,5

49,3

Not 11

Kommunen

				Antal
10 000

Totalt				

2017

2016

10,0
15,3
2,4
1,2
190,1

10,0
15,3
1,2
190,1

219,0 216,6

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6
mnkr för Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 201712-31 till 20,9 mnkr.

Långfristigt placerade medel för pensioner
			
Räntebärande inkl. fonder		
Aktier inkl. fonder			
Likvida medel 		
Årets avkastning
Totalt placerat

Kommunen
2017 2016
46%
53%
1%
8,3

49%
51%
0%
-0,1

104,1

95,7

Långfristiga fordringar
Övriga materiella anläggningstillgångar

			

Kommunen
2017 2016

Redovisat värde vid årets början
Investeringar		
Överföring från/till annat slag av tillgång

31,3
63,6
-21,8

20,4
27,2
-16,4

Redovisat värde vid periodens slut

73,1

31,3

			

Kommunen
2017 2016

Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Kallbadhusförening
STUBO AB
Vist Fastighets AB
Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7
Kommuninvest förlagslån*

255,0
1,5
281,2
50,0
45,4
3,9

Totalt

636,9 613,1

				

245,0
1,5
281,2
50,0
35,4
0,0

*Kommuninvest förlagslån är flyttat från långsiktigt placerade medel för
pensioner 				

Not 12

Not 13

Finansiella anläggningstillgångar

			
Aktier och andelar				
Långfristiga placerade medel för pensioner
Långfristiga fordringar

Kommunen
2017

2016

219,0
104,1
636,9

216,6
95,7
613,1

Summa finansiella anläggningstillgångar		960,0 925,4

Bidrag till statlig infrastruktur

			

					

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 *		

Kommunen
2017 2016
1,7

1,8

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg
utmed väg 1829. Storleken på beloppet blev beslutat i samband
med slutet avtal med Trafikverket under 2012 där kommunens
del, 50 procent, bedömdes till 2,97 mnkr. GC-vägen är nu
färdigställd och bidraget har justerats ner till 2,38 mnkr. Bidraget
redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.
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Not 9

Not 14

Fordringar

Not 16

Koncernen
2017
2016
Kundfordringar		
Fordringar på staten
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

52,0

84,4

76,5
128,5

Kommunen
2017
2016

79,4

5,0
40,4
18,9
6,6

5,1
64,1
13,7
4,5

163,8

70,9

87,4

Not 15
Avsättningar
			
			

		
Kommunen
2017
2016

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Avsättning minskad genom försäkring
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt

13,9
-0,6
0,0
1,9
0,1
0,4
0,0
0,1

11,9
-1,0
0,0
2,7
0,1
0,4
0,0
-0,2

Utgående avsättning

15,8

13,9

Pensionsavsättningar
Kommunen

			

2017

2016

Särskild avtals/ålderspension		
Pensioner exkl. särskild avtals/ålderspension
Pensionsavtal förtroendevalda
Summa pensioner		
Löneskatt		

0,0
6,8
5,9
12,7
3,1

0,0
7,2
4,0
11,2
2,7

Summa avsatt till pensioner			

15,8

13,9

					

Not 17

Pensionsförpliktelser

			
		

Kommunen
		
2017 2016

Pensionsförpliktelser i balansräkning
Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse

15,8
463,7

13,9
519,6

479,5 533,5
Summa pensionsförpliktelser
104,1
95,7
Finansiella pensionstillgångar
- Marknadsvärde 108,6 mnkr 			
375,4 437,9
Återlånade medel (ej
finansierade pensionsförpliktelser)
96,0% 94,0%
Aktualiseringsgrad KPA
0
0,2
Överskottsfond KPA
0,8
0,3
Överskottsfond Skandia

Övriga avsättningar
			

Kommunen
2017 2016
Slutttäckning deponi				
Ingående värde
45,7
47,5
Avsättningar under året
0,0
0,0
Ianspråktaget under året
-2,5
-1,8
Förändring av nuvärdet
0,0
0,0
Utgående avsättning
43,2
45,7
				
Avsättning för statlig infrastruktur				
Ingående värde
0,0
0,7
Avsättningar under året
0,0
0,0
Ianspråktaget under året		
0,0
-0,7
Outnyttjat belopp återfört under året
0,0
0,0
Utgående avsättning
0,0
0,0
				
Värdereserv utlämnade lån 			
Ingående värde		
1,5
2,0
Avsättningar under året
0,0
0,0
Ianspråktaget under året
0,0
-0,5
Förändring av nuvärdet		
0,0
0,0
Outnyttjat belopp återfört under året
0,0
0,0
Utgående avsättning
1,5
1,5
				
Bredbandsutbyggnad				
Ingående värde		
0,0
2,3
Avsättningar under året		
0,0
0,0
Ianspråktaget under året		
0,0
-2,3
Förändring av nuvärdet
0,0
0,0
Outnyttjat belopp återfört under året		
0,0
0,0
Utgående avsättning		
0,0
0,0
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Not 18

Långfristiga skulder

Koncernen
Kommunen
			 			
2017

2016

Långfr. lån, Kommuninvest
Långfr. lån, Handelsbanken
Långfristig leasingskuld
Skuld för investeringsbidrag
613,8

Totalt

Not 19

699,7

2016

475,0
0,0
0,0
15,9

475,0
90,0
0,0
16,1

490,9

581,1

Kortfristiga skulder
Koncernen

			

2017

2016

Leverantörsskulder
Skatteskulder o moms
Semesterlöneskuld
Okompenserad övertid
Anställdas skatter
Arbetsgivaravgifter
Pensionsskulder inkl. löneskatt
Övriga interimsskulder
Totalt

2017

307,4

323,9

Kommunen
2017

2016

61,5
10,6
53,6
1,7
15,1
18,2
40,5
35,1

50,6
6,2
53,6
1,5
14,7
17,8
39,2
45,9

236,3

229,5

Pensionsförpliktelser som inte tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna

			

Kommunen
2017
2016

Pension till efterlevande
3,0
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
307,9
Livränta
12,5
PA-KL och äldre utfästelser
49,8
Summa		
373,2
Löneskatt		
90,5
Utgående ansvarsförbindelse		
463,7

Not 21

2,9
346,6
12,7
56,0
418,2
101,5
519,6

Övriga ansvarsförbindelser
Kommunen

					

2017

2016

Stadshus AB					
97,5
Ulricehamnshus nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
Förlustansvar egna hem		
0,2
Ulricehamns IFK
7,8
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening
Ulricehamns IF
5,0
Kommunala hyresgarantier
0,1
				

		

2017

2016

Operationell leasing		
Framtida minimileaseavgifter
förfaller enligt följande:		
Inom 1 år					
1,3
Senare än 1 år men inom 5 år
0,6
Senare än 5 år		
0,0
					
					
1,9

1,0
0,4
0,0
1,4

Operationell leasing - datautrustning		
Framtida minimileaseavgifter
förfaller enligt följande:		

			

Totalt

Not 23
Leasingavgifter lös egendom,
				
		kommunen

97,5
10,2
0,3
8,0
5,3
-

Inom 1 år					
5,6
Senare än 1 år men inom 5 år			
1,0
Senare än 5 år				
0,0
		
Finansiella leasingavtal
vars avtalstid överstiger 3 år
		
Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

10,8
6,6
0,0

6,6

17,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

110,6 121,3

Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kr och totala
tillgångar till 349,2 miljarder kr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 684,1 mnkr och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 694,7 mnkr.

Nuvärdet av minimileaseavgifterna
förfaller enligt följande:
Inom 1 år			
0,0
Senare än 1 år men inom 5 år
0,0
Senare än 5 år			
0,0
					
		
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0

Derivatinstrument		

2017

Nominellt belopp Säkrad volym Marknadsvärde

Ränteswappar

-269,0

- 269,0

-18,1

Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett
högre räntekostnader.
Låneskulden som säkrats med fast ränta genom derivaten har till
största delen lånats vidare till bolag inom kommunkoncernen.
Genomsnittlig ränta på derivat: 2,16 %

Not 22

Eget kapital, koncernen 2017
Resultatutjämningsreserv

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

Övrigt eget
kapital

Årets
resultat

51,4
1 154,5
Vid årets början
96,0
Omföring av
föregående års resultat
Avsättning till
resultatutjämningsreserv			
Årets resultat

96,0
-96,0

		

Vid årets slut

51,4

1 250,5

140,6
140,6

Not 25
2017

Nedskrivningar Kommunen
		

Stadsskogen,
exploateringsområde

Belopp 		
1,1

Slag av tillgång
Anläggningstillgång

Anledning till nedskrivningen avseende Stadsskogen är att bokfört
restvärde justeras med hänsyn till förväntade intäkter.
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Not 20

Redovisningsprinciper

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges Kommuner och Landstings
decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed. Värdering av
kortfristiga placeringar har gjorts post för post till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Förändrade redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har
skett under 2017.Rekommendationen från RKR om
komponentavskrivningar började tillämpas från och
med bokslut och årsredovisning för 2014.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag
och kommunalförbund där kommunen har minst
20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under
året i kommunkoncernens sammansättning.

FINANSIELLA RAPPORTER

Jämförelsestörande poster
Extraordinära och jämförelsestörande poster
En post klassificeras som extraordinär om följande
tre kriterier är uppfyllda samtidigt.
1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till
posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie
verksamheten.
2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att
den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser
eller transaktioner som inte är extraordinära men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser
med andra perioder.
Jämförelsestörande poster särredovisas när
dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
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Övriga intäkter
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och
gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det
bokförda värdet.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3,
5, 10, 15, 20, 33, 50 år.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det
finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod
om avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det
bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om
en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker
från tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras
den normalt bara om det oavskrivna beloppet för
tillgången överstiger 500 000 kr.
Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun
anläggningstillgångarna i olika komponenter
i de fall nyttjandetiderna för olika delar i en
anläggning väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med
rekommendation 11.4 från Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR).
För anläggningar som komponentindelas tillämpas
följande avskrivningstider:
Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år.
Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt ingen
avskrivning.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs.
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som
gräns för materiella tillgångar.

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad
som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning
regleras i av fullmäktige antaget reglemente.
Pensionsportföljen är värderad till det lägsta av
anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller
skulder redovisas per likviddagen. Finansiella
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
värderas till anskaffningsvärdet.

Avsättningar

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och
beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins
återställande har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Kommunen har det ekonomiska
ansvaret för återställandet av deponin medan
Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för
det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen
från Ulricehamns Energi, januari 2018, beräknas
återstående kostnad till 41,5 mnkr. Differensen
mellan beräkning och avsättning är förhållandevis
låg (4 %) vilket motiverar att avsättningen behålls i
nivå med ingående balans.

FINANSIELLA RAPPORTER

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda
i kommunen är beräknade enligt RIPS07.
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN
K3. För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända
vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer
att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till.
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Foto: Tony Nutley Sweetwater Production AB/
Ulricehamnsturistbyra.se

Revisionsberättelse

Revisionen

Genomförda och pågående granskningar:
•

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

•

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

•

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

•

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

Resultat (mnkr)

Verksamhetens kostnader
Avvikelse mot budget

2017

Budget
2017

2016

1,4

1,2

1,1
0,3

Valda revisorers uppgifter
Uppdraget som vald revisor är självständigt och
oberoende i förhållande till medrevisorerna (regleras
i Kommunallagen, kap 9). ”Revisionen” utgör alltså
inte en kommunal nämnd.
Vi granskar i den omfattning som följer av god
revisionssed verksamhet som bedrivs inom nämnder,
styrelsers och beredningars verksamhetsområden. Vi
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna för
kommunens bolag utses ur gruppen valda revisorer.
Revisorerna biträds av en sakkunnig anställd på 40
%. Lekmannarevisorerna kan också välja att biträdas
av den sakkunnige.

Årets verksamhet
Kommunkoncernen
Vi har under hösten 2016 genomfört
informationsmöten med ordföranden och
verkställande direktörer för de helägda
kommunala bolagen. Synpunkter och
förhållanden som framkommit vid dessa
möten har använts och kommer att användas
för planeringen av lekmannarevisionen för
bolagen. Lekmannarevisorerna har upprättat
granskningsrapporter för respektive bolag.
Rapporterna är överlämnade till årsstämmorna
och bifogas revisionsberättelsen för kommunen.
Granskningarna har bland annat behandlat
samordning, styrning, ledning, verksamhet,
ekonomi, risk och intern kontroll inom respektive
bolag.
Nämnderna och förvaltningen
Under 2017 har vi regelmässigt bjudit in företrädare
för förvaltningen (kommunchef, sektorschefer,
stabschefer och verksamhetschefer). Syftet med
mötena har varit att få en bild av respektive sektors
förutsättningar att utföra sina uppdrag och nå
uppsatta mål, men också för att få svar/förklaringar
till olika förhållanden.

Beredningar
Möten genomfördes under hösten 2015 med
beredningsledare och vice beredningsledare
för beredningarna: välfärd, lärande och
samhällsutveckling. Under 2017 planerade vi att
granska någon eller några beredningar men på grund
av kommunens egna översyn av förutsättningarna
för beredningarna avvaktar vi med granskning.
Väsentlighet och risk
Som grund för vår planering använder vi bland annat
protokoll och underlag från nämnder och styrelsen
och den information vi inhämtar vid möten med
bolag, nämnder, beredningar och tjänstemän.
Intern kontroll
Särskild prövning av intern kontroll har skett.
Resultatet kommer att presenteras för oss i samband
med granskningen av årsredovisningen och ligga till
grund för vår revisionsberättelse. Därutöver har även
löpande granskning skett av rutiner för väsentliga
processer.
Ansvarsprövning
Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse
lämnad till kommunfullmäktige.
Kommunens delårsrapport: Utlåtande och
granskningsrapport lämnad till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Kommunens
donationsstiftelser med förmögenhet
understigande 10-prisbasbelopp: Rapport och
revisionsberättelser lämnade till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Förutom ovan presenterad
verksamhet har vi årligen informationsutbyte med
kommunfullmäktiges presidium.
Vi inbjuder regelmässigt företrädare för kommunens
verksamheter till våra sammanträden för att på så
sätt erhålla information. Vi deltar i nätverksträffar
med övriga förtroendevalda revisorer i regionen.
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Framtiden
Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi
uppdaterar planen fortlöpande.
Under 2018 kommer revisorerna bland annat
fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens
interna kontroll, granska omfattning och
styrning av frivillig bidragsgivning, om tillgången
på korttidsboende är tillräcklig och om
dimensioneringen är ekonomiskt effektiv, om
kommunikationsplanen och plan för dokumentation
är tillräckliga och om de tillämpas samt följa upp
resultatet av fullmäktiges mål för att uppnå ”god
ekonomisk hushållning”.
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Övrigt
Genomförda granskningar översänds till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
och skall genom kommunens försorg också
publiceras på kommunens hemsida under rubriken
”Kommunrevisionen”. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige erbjuds sedan några år
regelmässigt föredragning av upprättad granskning.
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Revisionsberättelse 2017

65

66

REVISIONSBERÄTTELSE

67

REVISIONSBERÄTTELSE

68

REVISIONSBERÄTTELSE

69

REVISIONSBERÄTTELSE

70

REVISIONSBERÄTTELSE

71

REVISIONSBERÄTTELSE

ulricehamn.se/ekonomi

