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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 1 av 2 

§ 91/2019

Årsredovisning 2018 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/69 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2018. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2018 uppgår till 33,7 mnkr (2017: 75,6 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 24,1 mnkr (2017: 80,9 mnkr). 

Investeringarna under 2018 uppgår till 93,9 mnkr (2017: 140,8 mnkr). 

Det ekonomiska resultatet 2018 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 

Av 2018 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från ekonomichef 
2 Årsredovisning 2018 - Ulricehamns kommun 
3 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, KPH, budgetuppdrag 2018 
4 Uppföljning av internkontrollplan 2018 
5 Uppföljning av folkhälsoavtal 2018 
6 Uppföljning av planer gjorda utifrån fullmäktigeberedningarnas strategier 2018 
7 Uppföljning övriga planer 
8 Barnbilaga 2018 
9 Grönt bokslut 2018 
10 Pensionsmedelsförvaltning - rapport 2018-12-31 
11 Ulricehamns Stadshus AB ÅR 2018 
12 STUBO ÅR 2018 
13 Stubo Holding AB ÅR 2018 
14 UEAB ÅR 2018 
15 NUAB ÅR 2018 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna. 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 godkänns. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare 
medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag 
läggs till handlingarna. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 2 av 2 

Kommunstyrelsens beslut  
Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 godkänns. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare 
medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag 
läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-11 

 

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/69, löpnummer 739/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2018. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2018 uppgår till 33,7 mnkr (2017: 75,6 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 24,1 mnkr (2017: 80,9 mnkr). 

Investeringarna under 2018 uppgår till 93,9 mnkr (2017: 140,8 mnkr).  

Det ekonomiska resultatet 2018 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 
 
Av 2018 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 godkänns. 
 
Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun - Årsredovisning 2018 med bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning 2018 - Ulricehamns kommun 
2 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, KPH, budgetuppdrag 2018 
3 Uppföljning av internkontrollplan 2018 
4 Uppföljning av folkhälsoavtal 2018 
5 Uppföljning av planer gjorda utifrån fullmäktigeberedningarnas strategier 2018 
6 Uppföljning övriga planer 
7 Barnbilaga 2018 
8 Grönt bokslut 2018 
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9 Pensionsmedelsförvaltning - rapport 2018-12-31 
10 Ulricehamns Stadshus AB ÅR 2018 
11 STUBO ÅR 2018 
12 Stubo Holding AB ÅR 2018 
13 UEAB ÅR 2018 
14 NUAB ÅR 2018 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
 
 
 

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens 

ordförande 

Fortsatt tillväxt 

Tillväxten i Ulricehamns kommun fortsätter 

under 2018 dock med en viss avmattning efter 

några år med rekordsiffror. Det har inte varit 

någon överraskning då flera stora detaljplaner 

kommer att bli färdiga först under 2019-2020 

Målet om 25000 invånare 2020 som antogs i 

budgeten 2007 ser ut att kunna nås. Tillväxten 

innebär att investeringsbehovet är fortsatt 

stort under de närmsta åren och kommer att 

kräva ordning och reda i ekonomin för att se 

till att lånebehovet blir så lågt som möjligt. 

Dock är kommunens ekonomi stark även om vi 

ser en avmattning av den rekordstarka 

tillväxten globalt och nationellt, vilket 

naturligtvis kommer att påverka oss i 

Ulricehamns kommun.  

Infrastrukturfrågor har också under 2018 haft 

stort  fokus. Arbetet med att få till ett 

stationsläge utmed den nya stambanan i 

Ulricehamn har fortsatt med oförminskat 

engagemang. Just nu arbetar vi vidare med att 

stötta Borås stads arbete med att få en centralt 

placerad station vilket är en förutsättning för 

en station i Ulricehamn.  

Många av kommunens företag har en stabil 

utveckling och är tillsammans med vårt 

engagerade föreningsliv en förutsättning för att 

skapa en positiv tillväxt. När de tre starka 

utvecklingsaktörerna  kommunen, näringslivet 

och föreningslivet samarbetar så skapas en 

utveckling och framtidstro som är helt 

avgörande för framtiden.  

Kompetensförsörjning 
Under 2018 blev det än mer tydligt att 

kompetensförsörjningen kommer att bli en av 

de viktigaste utmaningarna för kommunen. 

Brist på utbildad arbetskraft var den vanligaste 

kommentaren från vårt lokala näringsliv och 

inom kommunens egen verksamhet har det 

kommit att bli vår kanske största utmaning.  

Trots detta står sig Ulricehamns kommun väl i 

de mätningar som görs mellan kommunerna 

när det gäller olika nyckeltal. Vi har fortsatt bra 

resultat inom årskurs sex och gymnasiet. Alla 

barn får placering inom önskad tid dock inte 

alltid på den förskola man önskat. Här ligger vi 

efter med byggnation av nya förskolor som 

förhoppningsvis kommer att genomföras inom 

de närmsta åren.  

Inom välfärdsområdet har hemmaplans-

lösningar gjort att man har lyckats på ett bra 

sätt att möta de utmaningar man stått inför. Vi 

avvecklar nu de boenden som vi haft för att ta 

emot det stora antalet ensamkommande barn 

som vi fick ansvar för 2015-2016.  

Några nedslag från 2018 
Ett antal beredningar under 

kommunfullmäktige har lämnat sina 

slutdokument för att skapa handlingsplaner 

genom kommunstyrelsen. Arbetet med 

beredningar kommer att vara föremål för 

diskussioner om förändring, något som 

påbörjades under året men pausades inför 

valet 2018. 

Samarbetet med Tranemo kommun om en 

gemensam miljö- och byggnämnd avslutades 

under året, och till årskiftet kommer 

Ulricehamns kommun återigen att ha en egen 

nämnd och förvaltning.  

En lång och segdragen process om försäljning 

av Vist Fastighets AB avslutades i slutet av 

året, då New Wave Group utnyttjade sin 

hembudsklasul och köpte fastigheten. 

Byggnation av en ny förskola och ny utemiljö i 

Hössna startades under 2018.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

alla anställda i kommunen för ett väl utfört 

arbete under 2018. Samtidigt vill jag tacka alla 

förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 

förtroendegivande samtalsklimat. Dessutom 

vill jag rikta ett stort tack till alla 

samarbetspartners som vi haft under det 

gångna året. 

 

  

Roland Karlsson (C) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Organisation 2018 
 

Politisk organisation och  

kommunala bolag 
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Förvaltningsorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatfördelning           

              

Kommunstyrelsen 2018-2022     2014-2018   Kommunfullmäktige  2018-2022   2014-2018 

              

Socialdemokraterna 3 4   Socialdemokraterna 10 13 

Nya Ulricehamn 3 1   Nya Ulricehamn 9 3 

Moderaterna 2 2   Moderaterna 8 10 

Centerpartiet 2 3   Centerpartiet 8 10 

Sverigedemokraterna 2 1   Sverigedemokraterna 6 4 

Miljöpartiet 1 1   Miljöpartiet 2 3 

Kristdemokraterna 1 1   Vänsterpartiet 2 2 

Liberalerna 1 1   Liberalerna 2 2 

Vänsterpartiet - 1   Kristdemokraterna 2 2 

              

Summa 15 15   Summa 49 49 
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Flerårsöversikt 

 

 
     

      

Kommunen 2018 2017 2016 2015 2014 
EKONOMISKT RESULTAT      

Årets resultat, mnkr 33,7 75,6 58,2 48,4 29,0 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 24,1 80,9 83,1 51,2 29,0 

Skatteintäkter 1 038,9 1 007,4 967,7 922 880,6 

Personalkostnader, mnkr1  1 046,9 1 019,6 981,8 865,8 817,1 
 

      
INVESTERINGAR       

Nettoinvesteringar, mnkr 93,9 140,8 91,3 102,1 53,8 

Självfinansiering av investeringar, % 103,0 94,0 116,0 94,0 143,0 
 

      
TILLGÅNGAR/SKULDER       

Totala tillgångar, mkr 2 059,7 2 030,9 2 039,3 1 944,2 1 794,0 

---Omsättningstillgångar, mnkr 220,6 177,0 299,3 188,1 184,0 

---Anläggningstillgångar, mnkr 1 839,1 1 853,9 1 740,0 1 756,1 1 608,0 

---Bidrag till statlig infrastruktur 3,0 1,7 1,8 2,6 2,7 
 

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

---Kortfristiga skulder, mnkr 234,2 236,3 229,5 231,3 180,0 

---Långfristiga skulder, mnkr 493,0 490,9 581,1 539,2 489,0 
 

      
SOLIDITET       

Soliditet, % 62,0 61,2 57,3 57,1 59,1 

Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden, exkl internbank % 51,3 50,1 43,9 39,4 38,4 
 

      
SKATTESATS       

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

      
INVÅNARE       

Folkmängd 24 445 24 296 23 887 23 494 23 244 

Folkökning 149 409 393 250 33 
 

      
Födda 244 240 273 221 244 

Döda 237 252 258 235 251 

Födelsenetto 7 -12 15 -14 -7 
 

      
Inflyttning 1 252 1 414 1 366 1 199 1 105 

Utflyttning 1 112 1 009 990 937 1 066 

Flyttningsnetto 140 405 376 262 39 
 

      
      

Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014 
EKONOMISKT RESULTAT       

Årets resultat, mnkr 86,6 140,6 96,0 70,6 47,3 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 77,0 145,9 120,8 73,4 52,8 
 

      
TILLGÅNGAR/SKULDER       

Totala tillgångar, mnkr 2 591,6 2 501,2 2 453,3 2 282,9 2 144,0 

---Omsättningstillgångar, mnkr 350,6 298,8 410,4 275,1 253,0 

---Anläggningstillgångar, mnkr 2 241,0 2 202,4 2 042,9 2 007,8 1 891,0 
 

      
Totala skulder, mnkr 937,9 921,3 1 023,6 955,3 893,0 

---Kortfristiga skulder, mnkr 320,0 307,5 323,9 302,4 270,0 

---Långfristiga skulder, mnkr 617,9 613,8 699,7 652,9 623,0 
 

      
SOLIDITET       

Soliditet, % 59,0 57,7 53,1 52,7 52,9 

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, % 41,1 39,1 31,9 28,6 27,0 
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Så används skattepengarna  
Ulricehamns kommun har en högre total skattesats än riksgenomsnittet (31 öre) men jämfört med 

genomsnittet i regionen är nivån 47 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgick under 2018 till 21,05. 

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 342 mnkr. 
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Förvaltningsberätt

else 

M 
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Omvärldsanalys 
Världen förändras och Ulricehamns kommun 

blir allt mer beroende av omvärlden. Det finns 

flera megatrender i världen som påverkar 

bland annat kommunsektorn på olika sätt: 

Globalisering 

Den ökade öppenhet som finns mellan stater 

och samhällen påverkar framför allt handel, 

investeringar och kapital samt information och 

teknologi. Det har följder för konkurrens 

genom företags möjligheter att söka sig till, och 

investera i, länder med lägre 

produktionskostnader. Det innebär också en 

ökad spridning av kunskap och teknik som kan 

användas till att skapa välstånd. Utmaningarna 

med globaliseringen utgörs av maktförflyttning 

från nationer till marknaden och 

inkomstklyftor och miljöpåverkan.  

Demografi 

Den demografiska utvecklingen och en tydlig 

trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad 

livslängd och en allt äldre befolkning påverkar 

efterfrågan på bostäder och på välfärdstjänster 

som skola, barnomsorg, sjukvård och 

äldreomsorg. Det ställer utökade krav på 

samhällsplanering och finansiering. 

Migrationen till EU-länderna har skapat 

politisk splittring och oenighet både inom och 

mellan många länder. 

Klimat 

I ett globalt perspektiv medför 

klimatförändringarna en ökning av katastrofer 

och kriser i form av översvämningar, torka, 

stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 

konflikter om vattenresurser samt människor 

på flykt. Nationer, organisationer och individer 

behöver förändra beteenden när det gäller 

transporter, matvanor, produktions- och 

konsumtionsmönster samt återvinning. 

Teknik 

När ny teknik utvecklas ökar tempot i 

omvandlingen och det sker omvälvande 

förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad 

som välfärdstjänster kommer att påverkas på 

en rad olika sätt. Ny teknik påverkar 

människors beteende, och innebär också att 

nya färdigheter och kunskaper efterfrågas. 

 

Utvecklingen i Ulricehamns kommun 

Tillväxten är fortsatt relativt hög i Ulricehamns 

kommun. Att fler väljer att bo I kommunen är 

det tydligaste måttet på kommunens 

attraktivitet och värdet på “varumärket 

Ulricehamns kommun”. Invånarantalet har 

ökat i snabb takt under senare år. Det är en 

takt som enligt befolkningsprognosen ska 

fortsätta de närmaste åren. Kommande år är 

det framförallt invånarna i yngre åldrar som 

blir fler och det påverkar kommunens 

verksamheter. Fler förskoleplatser tillkommer 

och även grundskolan behöver dimensioneras 

för ett ökande elevantal.  

Antalet äldre invånare prognosticeras öka en 

bit in på 2020-talet. Därmed kan man också 

utgå från ett ökat behov av stöd och service 

från kommunen. Det är dock inte säkert 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.  

Den befolkningsmässiga tillväxten under 

senare år ställer ökade krav på 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 är fortfarande aktuell.  

Ett ökat behov av service från fler invånare 

ställer också krav på kommunen som 

arbetsgivare. Stark konkurrens på 

arbetsmarknaden om arbetskraften är en 

realitet för kommunens förvaltning och för 

bolagen. Utmaningen behöver mötas från flera 

håll. Kommunens arbete med ”heltid som 

norm” är ett sätt, där befintlig kompetens tas 
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tillvara. Verksamhetsutveckling som förbättrar 

arbetssätt, kundservice och arbetsmiljö stärker 

förvaltningens och bolagens attraktivitet som 

arbetsgivare. 

Ökad digitalisering och teknisk utveckling kan 

skapa ökad resurseffektivitet och öka service-

kvaliteten inom alla delar av 

kommunkoncernens verksamhet. 

När mottagandet av nyanlända nu minskat 

kraftigt följer nästa utmaning. Hur samhället 

lyckas med integration på olika plan kommer 

ha stor påverkan på samhällsutvecklingen. 

Frågan påverkar kommunens verksamheter 

och förutsätter god samverkan inom/mellan 

förvaltning och bolag. En lyckad skolgång är en 

framgångsfaktor för unga kommuninvånare. 

Utvecklingen i skolan är fortsatt en av 

Ulricehamns kommuns viktigaste frågor.  

För vuxna är möjligheten till arbete och egen 

försörjning avgörande. 

 

Konjunkturavmattning innebär 

försämrade ekonomiska 

förutsättningar 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
konstaterar i sin senaste ekonomirapport att 
åren av hög tillväxt ligger bakom oss - 
toppen på konjunkturen är förbi och det sker 
en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. 

SKL noterar att 2018 ser ut att bli det åttonde 
året i rad som den reala skatteunderlags-
tillväxten är högre än genomsnittet för förra 
konjunkturcykeln (2000–2007). Vid en 
framåtblick visar prognosen för 2019 betydligt 
lägre ökning av skatteunderlaget än vad 
kommuner och landsting har varit vana med 
under senare år. Orsaken är att den 
konjunkturavmattningen innebär att 
sysselsättningstillväxten försvagas. 
 
Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i 
betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen 
av befolkningen. Det gör att efterfrågan på 
välfärdstjänster ökar samtidigt som det 
förvärrar bristen på arbetskraft. De kommande 
åren förväntas demografins utveckling framför 
allt innebära att behoven inom grundskola och 
äldreomsorg ökar. 
  
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 betydligt 

mindre gynnsamma än vad som har varit fallet 

under senare år. Med den befolkningstillväxt 

som förväntas i Ulricehamns kommun följer 

ett omfattande behov av investeringar och 

därmed ökade kostnader för räntor och 

avskrivningar. För åren 2019-2021 planerar 

Ulricehamns kommun för investeringar för 

mer än 1 miljard kronor. Detta innebär att det 

uppstår ett omfattande lånebehov de närmsta 

åren. Om kommunens investeringar 

genomförs i den takt som det planeras för 

behöver kommunen låna upp över 800 mnkr 

under perioden.  
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Mål för god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens mål för god ekonomisk 

hushållning är utformade för att i så hög 

utsträckning som möjligt visa på det som är 

viktiga resultat och effekter ur ett kund- och 

kommuninvånarperspektiv. Vi har i 

årsredovisningen valt att endast ha två 

alternativ i bedömningen, antingen har 

förvaltningen nått målet (grönt), eller inte 

(rött). Av verksamhetsmålen är 14 uppfyllda 

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

som saknar värde för 2018 (streck). Av de tre 

finansiella målen är ett uppfyllt (gröna) och två 

ej uppfyllda (röda).  

För flera av verksamhetsmålen ligger 

resultaten nära målvärdena för 2018 men har 

inte nått hela vägen fram, dessa har då ej 

uppfyllts. Detta gäller bland annat några av 

målen för sektor välfärd. 

För exempelvis målen kopplade till 

sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron 

ska minska. Sjukfrånvaron har minskat under 

2018. 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 2018.  

Sektor miljö och samhällsbyggnad har ett mål 

som inte är uppfyllt. Detta beror på en större 

efterfrågan på småhustomter än beräknat 

eftersom inflyttningen av nya invånare i 

kommunen vida överstigit tillgången på 

småhustomter. Ett mål saknar värde vilket 

beror på att den officiella statistiken för 2018 

inte presenterats ännu.  

Sektor service har ett mål där den officiella 

statistiken ännu inte klar varför preliminärt 

värde har angetts. 

Målvärdena är många gånger högt satta och 

ligger minst i nivå med genomsnittet i riket 

eller högre, för de mått där jämförelse finns. 

Trots att några av målen ej är uppfyllda är det 

ändå många som ligger nära målvärdena. Den 

samlade bedömningen är att Ulricehamns 

kommun har god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till 

att säkerställa att de av kommunfullmäktige 

fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete 

följer de politiskt fastställda reglerna samt 

processen för intern kontroll. Årligen 

genomförs riskanalyser och upprättas interna 

kontrollplaner i förvaltningsledning, 

sektorsledningarna och i de kommunala 

bolagen. Under 2018 har arbetet fortsatt enligt 

plan, innebärande att också samtliga 

verksamheter inom sektorerna samt 

samverkansnämnden miljö och bygg och 

valnämnden 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 2018.  

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

Inget värde finns ännu för 2018 
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Verksamhetsmål 

Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Ulricehamns kommun 
ska ha 25 000 invånare 
2020 

24 445 st 24 550 st 

 Den totala 
sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska 
minska 

6,2 % 6,2 % 

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

95,6 st Högst 75 st 

 Andelen av 
kommunens befolkning 
som har tillgång till fast 
bredband med 
hastigheten 100 Mbit/s 
ska inte understiga 
målvärdet 

65,4 % 
(preliminärt 

resultat) 

65 % 

 

 

Sektor service 

 Mål Utfall Målvärde 

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

27 timmar 

 

25 timmar 

 

 Antal utlån på 
biblioteket per 
kommuninvånare och år 
ska överstiga rikssnittet 

7,0 st 

(preliminärt 
resultat) 

 

6,4 st 

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

13 timmar 13 timmar 

 Andelen ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet ska inte 
understiga målvärdet 

42,1 % 40 % 

 

Sektor lärande 

 Mål Utfall Målvärde 

 Andelen barn som får 
plats på förskola på önskat 
placeringsdatum ska 
bibehållas 

100 % 100 % 

 Andel behöriga elever 
till något program på 
gymnasiet, ska öka 

73,9 % 100 % 

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

86 % 100 % 

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

70,8 % 100 % 

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

 82,6 % 100 % 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Mål Utfall Målvärde 

 Företagarnas 
sammanfattande omdöme 
om myndighetsutövningen 
i kommunen ska bli bättre 

61,1 
(index) 
2017 års 
värde 

69 (index) 

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

2 st 20 st 

 Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten 
ska inte understiga 
målvärdet 

252 623 m² 200 000 m² 

 

 

  



 

14 
 

Sektor välfärd 

 Mål Utfall Målvärde 

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

80 dagar högst 80 
dagar 

 Andelen ej 
återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd ska inte 
understiga målvärdet 

86 % 

 

93 % 

 Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska 
inte överstiga målvärdet 

14 st högst 12 st 

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

86 % 90 % 

 Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat 
arbeta ska inte understiga 
målvärdet 

32 % 30 % 

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

94 % 95 % 

 Andelen deltagare vid 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet 
som vid avslut börjat 
studera ska inte understiga 
målvärdet 

10 % 6 % 

 

Finansiella mål Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

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

0 mnkr 0 mnkr 

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

1,8 % 2,4 % 

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

-1,4 mnkr 0 mnkr 

En fullständig redovisning av kommunens 

arbete med målen för god ekonomisk 

hushållning och arbetet med intern kontroll 

2018, redovisas i särskilda bilagor som 

rapporteras samordnat med årsredovisningen. 
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Kommunens kvalitet i 

korthet 
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett sätt 

att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i 

jämförelse med andra. Det som mäts ska ha en 

tydlig koppling till den service som du som 

kommuninvånare möts av. Undersökningen 

genomförs av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Under 2018 har cirka 260 av 

290 kommuner deltagit i KKiK. Ulricehamns 

kommun har deltagit sedan 2013. Resultatet av 

undersökningen kommer att användas som 

underlag i kommunens arbete med att ständigt 

förbättra sin service.  

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre 

mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg, 

Samhälle och miljö. 

Till 2018 har också 17 av de ordinarie 

nyckeltalen ersatts med nya nyckeltal eller 

förändrats så att jämförelser med tidigare år 

blir svåra att göra.  

Inom nio av måtten placerar sig 

Ulricehamns kommun bland de 25% 

bästa kommunerna i Sverige, här är 

några av dem: 

• Hur stor andel av de som erbjudits 

plats inom förskoleverksamheten har 

fått plats på önskat placeringsdatum?  

 

• Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

matematik, kommunala skolor, andel 

(%).  

 

• Ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%). 

 

• Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). 

 

• Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel (%).  

 

Exempel på mått där Ulricehamns 

kommun ligger lägre än genomsnittet 

är: 

• Elever i åk. 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, 

andel (%). 

• Väntetid i antal dagar från ansökan till 

beslut inom försörjningsstöd, 

medelvärde. 

 

• Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - 

Totalt, NKI.   

 

För att ge en snabb och enkel överblick över 

hur Ulricehamns kommun resultaten 

utvecklats under sedan 2013, har resultaten för 

varje mått, delats upp med trendpilar färglagda 

i grönt, gult eller rött  

En trendpil i grön färg innebär att 

Ulricehamns kommun är bland de 25 

% bästa kommunerna i landet  

Gul trendpil innebär att kommunen 

är bland de 50 % av kommunerna som 

ligger i mitten. 

Röd trendpil innebär att Ulricehamns 

kommun är bland de 25 % sämsta 

kommunerna i landet 
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BARN OCH UNGA 

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

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor, andel (%). 
Nytt nyckeltal 2018. 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.   

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, 
kr/elev. Nytt nyckeltal 2018. 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
antal.  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%).  

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska inkl. svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, andel (%). Nytt nyckeltal 
2018. 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev.  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala gymnasieskolor, andel (%). Nytt 
nyckeltal 2018. 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%).  

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). 
Nytt nyckeltal 2018. 

STÖD OCH OMSORG 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. 

Nytt nyckeltal 2018. 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats 

avseende boende enl. LSS § 9.9, 

medelvärde. Nytt nyckeltal 2018. 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+. Nytt 

nyckeltal 2018. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%). 

 Ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%). Nytt nyckeltal 

2018. 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, 

LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, 

kr/inv. Nytt nyckeltal 2018.  

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%).  

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde.  

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 

serviceboende, andel (%) av maxpoäng.  

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - 

inflytande, andel (%). Nytt nyckeltal 2018. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 

till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde.  

Kvalitetsaspekter särskilt boende 

äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.  

Väntetid i antal dagar från ansökan till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. 

Förbättrad situation efter kontakt med 

socialtjänst, andel (%). Nytt nyckeltal 2018. 
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ 

Andel som får svar på e-post inom en dag 

(%). (Ny mätmetod från och med 2018.) 

Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet under hela året enligt 

Ekomatcentrum, andel (%). (2018 års 

uppgifter publiceras i Kolada våren 2019. I 

januari 2019 är det 2017 års uppgifter som 

visas) Nytt nyckeltal 2018. 

Andel som tar kontakt med kommunen via 

telefon som får ett direkt svar på en enkel 

fråga (%).  

Gott bemötande vid kontakt med 

kommunen, andel av maxpoäng (%).  

Valdeltagande i senaste kommunalvalet. (%) 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat arbeta eller studerat, andel (%). Nytt 

nyckeltal 2018. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 

andel (%). Nytt nyckeltal 2018. 

Hushållsavfall som samlats in för 

materialåtervinning, inkl. biologisk 

behandling, andel (%). 

Öppethållande huvudbiblioteket, 

timmar/vecka. Nytt nyckeltal 2018. 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar 

enl MFS, %. OBS! Annan mätmetod från 

2015. (Materialet är kompletterat för 

kommuner som använder operationell 

leasing.) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. 
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Ulricehamns 

kommun i ett 

sjuhärads-

perspektiv 
 

Befolkningsutveckling senaste 

femårsperioden, procent 

Bollebygd 9,8 

Borås 6,0 

Ulricehamn 5,6 

Vårgårda 4,9 

Svenljunga 3,5 

Mark 3,1 

Tranemo 2,9 

Herrljunga 2,4 

Källa: SCB  
 

Skattesats 2018, procent 

Ulricehamn 21,05 

Vårgårda 21,21 

Mark 21,21 

Borås 21,31 

Tranemo 21,50 

Bollebygd 21,59 

Herrljunga 21,94 

Svenljunga 22,35 
  
Riksgenomsnitt 20,74 

Källa: SCB 
 

 

Skattekraft i procent av 

riksgenomsnitt, 2018 

Bollebygd 98 

Borås 94 

Ulricehamn 92 

Tranemo 91 

Mark 91 

Vårgårda 90 

Herrljunga 89 

Svenljunga 86 

  
Källa: SCB  

 

Svenskt Näringslivs 

kommunranking 2018 

Vårgårda 9 

Herrljunga 36 

Borås 94 

Ulricehamn 115 

Bollebygd 145 

Tranemo 187 

Mark 190 

Svenljunga 208 

  
Källa: Svenskt Näringsliv 

Arbetslöshet, december 

2018, procent 

Vårgårda 2,0 

Tranemo 2,2 

Svenljunga 2,3 

Mark 2,5 

Bollebygd 2,5 

Herrljunga 2,5 

Ulricehamn 2,5 

Borås 4,2 

  

Riksgenomsnitt 3,8 

Källa: AMS  
 

Allmännyttiga 

bostadsföretag, 

hyresnivåer 2018, kr/kvm 

Tranemo 896 

Herrljunga 885 

Vårgårda 926 

Mark 955 

Ulricehamn 990 

Svenljunga 1 013 

Borås 1 045 

Bollebygd 
uppgift 

saknas 

Riksgenomsnitt 1 027 

Källa: SABO  
 

Förskola, antal inskrivna 

barn per årsarbetare, 15 

okt 2017 

Svenljunga 4,9 

Herrljunga 5,0 

Tranemo 5,0 

Mark 5,0 

Ulricehamn 5,1 

Borås 5,3 

Vårgårda 5,3 

Bollebygd 6,0 
  
Riksgenomsnitt 5,1 

Källa: Skolverket 

 

Grundskolan, antal elever 

per lärare, 15 okt 2017 

Herrljunga 10,0 

Tranemo 10,4 

Ulricehamn 11,7 

Vårgårda 11,8 

Mark 12,3 

Bollebygd 12,4 

Borås 12,5 

Svenljunga 12,6 

    
Riksgenomsnitt 12,1 

Källa: Skolverket 

Andel (%) elever i åk 9 som 

är behöriga till yrkes-

programmen, läsåret 17/18 

Bollebygd 93 

Borås  83 

Svenljunga 82 

Herrljunga 78 

Vårgårda 77 

Mark 76 

Tranemo  76 

Ulricehamn 74 
  

Riksgenomsnitt 84 

Källa: Skolverket 

 

Andel (%) gymnasieelever 

som fullföljde utbildningen 

inom tre år, exklusive IM – 

hemkommunen läsåret 

2017/2018 

Ulricehamn 85 

Herrljunga 83 

Svenljunga 81 

Borås 78 

Vårgårda  77 

Bollebygd 76 

Mark 76 

Tranemo 75 
  

Riksgenomsnitt 76 

Källa: Skolverket 

 

Andel av 65-w år med 

omsorg i särskilt boende 

2017, procent 

Svenljunga 2,7 

Bollebygd 3,0 

Herrljunga 3,4 

Mark 3,7 

Ulricehamn 3,7 

Borås 3,8 

Vårgårda 4,0 

Tranemo 4,2 

  
Källa: Kolada 

 
 

Andel av 65-w år med 

omsorg i ordinärt boende 

2016, procent 

Bollebygd 6,4 

Tranemo 7,0 

Mark 7,1 

Ulricehamn 7,1 

Vårgårda 7,8 

Herrljunga 8,4 

Borås 8,8 

Svenljunga 11,9 
  
Källa: Kolada 
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Ekonomisk översikt 

koncernen 
Ulricehamns Stadshus AB är ett av 

Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. 

Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO AB 

samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är 

helägda dotterbolag till Ulricehamns 

Stadshus AB. 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2018 

uppgår till 86,6 mnkr (2017: 140,6 mnkr). Det 

ekonomiska resultatet 2018 innebär 

följaktligen ett resultat som är betydligt lägre 

än förra året. En orsak till att koncernens 

ekonomiska resultat är försämrat 2018 är att 

kommunens resultat är på en betydligt lägre 

nivå. Även STUBO och UEAB har lägre 

resultatnivå 2018 än året innan. I STUBO:s fall 

handlar det i hög grad om att resultatet 2017 

påverkades positivt av försäljningen av 

fastigheter vid Grodparken. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

2018 uppgår till 73,7 mnkr (2017: 131,8 mnkr). 

Inom kommunkoncernen har det skett 

förändringar av låneskulden som en effekt av 

att det av NUAB delägda bolaget Vist 

Fastighets AB har sålts och låneskulden till 

kommunen på 50 mnkr har återbetalts. Lösen 

av låneskulden innebär ett likviditetstillskott 

men har inte påverkat koncernens externa 

låneskuld. 

Koncernens resultatutveckling, mnkr 

  

Koncernens resultatutveckling, 

mnkr, exklusive jämförelsestörande 

poster 

 

Koncernens soliditet 
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. En soliditet på 

59 procent innebär att det finns kort- och 

långfristiga skulder motsvarande 41 procent av 

de samlade tillgångarna. Koncernens soliditet, 

inklusive samtliga pensionsåtaganden, har 

under den senaste fyraårsperioden ökat från 27 

till 42 procent. 

Koncernens soliditet, procent 

 

Koncernens soliditet inklusive 

samtliga pensionsåtaganden, procent 
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Ekonomisk översikt 

kommunen 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 
2018 uppgår till 33,7 mnkr (2017: 
75,6 mnkr). Resultatet påverkas av 
jämförelsestörande poster. Resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster uppgår 
till 24,1 mnkr (2016: 80,9 mnkr). 
Investeringarna under 2018 uppgår till 
93,9 mnkr (2017: 140,8 mnkr).  

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

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

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

 

Resultat och kapacitet 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunens ekonomiska resultat för 2018 

uppgår till 33,7 mnkr. Resultatet påverkas i 

positiv riktning av jämförelsestörande poster 

(9,6 mnkr): 

 

 
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 24,1 

   
+ Reavinster förvaltade pensionsmedel +2,8 
   
+ Reavinster vid försäljning av industrimark 

och tomter för bostäder +6,8 
   

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 33,7 

 

 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 

30,7 mnkr. Det ekonomiska utfallet är 

följaktligen 3,0 mnkr högre än budgeterat. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

uppgår till 24,1 mnkr - en betydligt lägre nivå 

än 2017. 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 
 

Det ekonomiska utfallet under senare år har 

påverkats kraftigt av intäkter från riktade 

statsbidrag, framförallt kopplat till 

kommunens flyktingmottagande men även till 

skolan. De riktade statsbidragen till 

Ulricehamns kommun (inklusive 

”kommunbonus/byggbonus” mm) var som 

högst 2016 – 177,6 mnkr. Under 2018 uppgick 

de riktade statsbidragen till 90,0 mnkr. 

 

Riktade statsbidrag, mnkr 
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

är något sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt 

uppgår till -1,4 mnkr. Nettobudgeten för 

verksamheterna uppgår till 1.335 mnkr. 

2018 redovisar flera sektorer underskott mot 

budget.  

 
+ Kommunledningsstab +11,1 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad -2,1 
 
- Sektor välfärd -4,4 
 
- Sektor lärande -9,0 
 
- Sektor service +3,0 
 
- Summa 

kommunstyrelsen -1,4 
   
 
- Revision +0,1 
   

 

De stora förändringarna av nivån på de riktade 

statsbidragen påverkar verksamheternas 

planeringsförutsättningar, bland annat när det 

gäller behov av personal och lokaler. 

Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet för 

verksamheterna täcker avsatta medel för 

”budget i balans” (2,0 mnkr) inte fullt ut 

verksamheternas samlade budgetunderskott. 

Av de medel som avsatts under 

kommunstyrelsen för oförutsett (2,5 mnkr) 

kvarstår 0,9 mnkr. 

Verksamheternas budgetavvikelser, 

mnkr 

 

 

Finansiering 

Utfallet för finansförvaltningen är 4,3 mnkr 

bättre än budgeterat. Samtliga 

jämförelsestörande poster redovisas inom 

finansförvaltningen och påverkar det 

ekonomiska utfallet positivt med 9,6 mnkr. 

Budgetutfallet exklusive jämförelsestörande 

poster är följaktligen negativt. 

Intäkterna från skatteintäkter och generella 

statsbidrag är 3,6 mnkr lägre än budgeterat. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader är bättre än budgeterat 

(+3,0 mnkr) på grund av att investeringarna 

inte nått upp i budgeterad nivå 2017 och 2018.  

 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 93,9 mnkr 

(2017: 140,8 mnkr). Den budgeterade 

investeringsvolymen för 2018 uppgår till 

251,7 mnkr. 

Några av de större investeringarna under 2018 

är om- och tillbyggnaden av Hössna förskola 

(beslutad budget 22,3 mnkr) och Tre rosors 

förskola (beslutad budget 47,5 mnkr). 

Projekten pågår och kommer att färdigställas 

under 2019. Projektering och kalkylering har 

även påbörjats avseende ytterligare en förskola 

i centralorten. 

Under 2018 har Hökerums skola färdigställts, 

de totala utgifterna för projektet summerar till 

16,5 mnkr att jämföras med budgeterade  

15,0 mnkr. Slutredovisning av projektet 

kommer att ske under 2019. 

Kommunen har köpt in en del mark under 

året. Fastigheter som köpts är Hester 5:6 

(2,8 mnkr), Sanatorieskogen 1:31 (2,7 mnkr) 

och Snipe 2:5 (0,2 mnkr). Investeringsmedel 

om 3,7 mnkr har beviljats för att tillskapa 

tomter på området "Handelsträdgården". 

Utbyggnad av området kommer ske under 

2019. 
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Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Över tid är det önskvärt att kommunens 

investeringar i så hög utsträckning som möjligt 

finansieras via de medel som tillförs från den 

löpande driften – om självfinansieringsgraden 

över tid uppgår till minst 100 % behöver inga 

nya lån tas upp. 

Under 2018 överstiger självfinansierings-

graden 100 % - årets investeringar har 

finansierats med egna medel. Nivån på det 

ekonomiska resultatet innebär att det har 

tillförts cirka 97 mnkr från den löpande 

verksamheten. 

En viktig orsak till att självfinansieringsgraden 

är hög 2018 är att årets investeringar är 

betydligt lägre än planerat. Den budgeterade 

investeringsvolymen för 2018 uppgår till 

251,7 mnkr. 

 

Självfinansieringsgrad, procent 

 

Soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på 

kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som har finansierats 

med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre 

skuldsättning har kommunen. 

En soliditet på 62 procent innebär att 

kommunen har skulder motsvarande 38 

procent av de samlade tillgångarna. 

Kommunens soliditet har ökat med nästan en 

procentenhet jämfört med 2017.  

 

Soliditet 

 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, enligt den så kallade 

”fullfondsmodellen”, uppgår till 39,9 procent. 

Kommunens funktion som internbank inom 

koncernen påverkar soliditeten med 12,0 

procentenheter. Utan utlåningen till bolagen 

hade kommunens soliditet 2018-12-31 uppgått 

till 51,9 procent (2017: 50,1%) procent). 

Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns 

kommun har en förhållandevis stark finansiell 

ställning. 

 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsåtaganden, exkl. internbank 
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Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2018-12-31 till 475 mnkr, 
samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till cirka 
581,5 mnkr. Utlåningen till Vist Fastighets AB 
har upphört under året (2017-12-31: 50 mnkr). 

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 

”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel 

är vidareutlånade till bolagen. 

 

Kommunens låneskuld, mnkr 

 

Utlåning till bolagen, mnkr 

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 

ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten i kommunen och bolagen 

inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 

Vid bokslutet 2018 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 1,9 år. 

 

 

    
Kapitalbindning 2018 2017 2016 

 

 1,9 år 2,0 år 2,0 år 

 

Ränterisken är en annan del som regleras i 

finanspolicyn. Räntebindningen i 

låneportföljen ska spridas över tid enligt en 

normportfölj.  

Räntebindning 

 

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

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

Andel 2018, % 51,2 27,8 21,1 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning <1 år ligger 

något över ramen för normportföljen. Detta 

kommer åtgärdas under 2019 i samband med 

omsättning av lån. 

Vid utgången av 2018 var ca 60 mnkr av 

kommunens likviditet placerad i räntebärande 

värdepapper. 

 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 

108,7 mnkr vid utgången av 2018 

(2017: 110,5 mnkr).  

Borgensåtagandena har minskat något genom 

att lån som kommunen gått i borgen för har 

amorterats. Omfattningen av kommunens 

borgensåtaganden är ca 1,5 mnkr lägre än vid 

utgången av 2017. 

 

Borgensåtaganden, mnkr 
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Finansiella placeringar 

En viss del av kommunens likviditet är sedan 

länge avsatt till fondering för att möta framtida 

pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 

några ”nya” medel i portföljen under den 

senaste femårsperioden. 

Per 2018-12-31 uppgick det bokförda värdet på 

placerade medel till 107,0 mnkr, vilket är 

samma nivå som marknadsvärdet på 

tillgångarna. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 

uppgår per 2018-12-31 till 472,3 mnkr 

(2017: 479,5 mnkr). 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Kommunalskatt 

Ulricehamns kommun hade under 2018 en 

högre total skattesats än riksgenomsnittet (40 

öre) men jämfört med genomsnittet i regionen 

var nivån 25 öre lägre. Kommunens 

utdebitering uppgick under 2018 till 21,05. 

Regionens utdebitering var 11,48 under 2018. 

Därmed uppgick den sammanlagda 

kommunala skattesatsen i Ulricehamn till 

32,53 procent. Ulricehamns kommun har ett 

skatteunderlag per invånare som uppgår till ca 

92 procent av riksgenomsnittet. 

 

 2019 2018 
  

 

Ulricehamns kommun 
 

 

Kommun 21,05 21,05 

Region 11,48 11,48 
 

32,53 32,53 
 

  

Genomsnitt i regionen   

Kommun 21,30 21,30 

Region 11,48 11,48 
 

32,78 32,78 
 

  

Genomsnitt i riket   

Kommun 20,70 20,74 

Region/landsting 11,49 11,39 
 

32,19 32,13 

 

Lägsta totala skattesatsen 2018 hade Vellinge 

kommun med 29,19. Högsta totala skattesatsen 

hade Dorotea med 35,15. 

2019 är det Österåkers kommun som har 

landets lägsta totala skattesats med 29,18, och 

liksom 2018 har Dorotea den högsta totala 

skattesatsen med 35,15. 

 

Balanskravet 

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 

2018 innebär att kommunallagens krav på 

ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2018 års 

ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare 

medel till kommunens resultatutjämnings-

reserv (RUR). Efter tidigare års avsättningar 

uppgår resultatutjämningsreserven till 

51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 

att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2018   

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 33,7 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster 9,6 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

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

förluster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 24,1 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 24,1 
 

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av 

en mängd olika faktorer. Nedan beskrivs vilken 

ungefärlig inverkan några av dessa har (mnkr). 

 

Känslighetsanalys, mnkr 
  
  

Förändrade personalkostnader 

med 1 procent 

 

10,5 

  
Förändrade bruttokostnader 

med 1 procent 

 

16,0 

 
Förändrad utdebitering med  

1 krona 

 

52,9 

  
Förändrat skatteunderlag i riket 

med 1 procent 
11,9 
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Driftredovisning 
 

    

Ansvarsområde i mnkr 
Årsbudget 
efter 
justeringar 

2018 
Avvikelse 
mot budget 

    

REVISION 1,5 1,4 0,1 
    
    

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 335,1 1 336,5 -1,4 
 

   
Kommunledningsstab 98,3 87,2 11,1 
 

   
varav KS oförutsett 0,9 0,0 0,9 
 

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

   
Sektor välfärd 510,4 514,8 -4,4 

- varav:    

Sektorstöd välfärd 12,6 11,1 1,5 

Individ och familjeomsorg 57,4 59,5 -2,1 

Funktionsnedsättning 24,3 22,8 1,5 

Äldreomsorg 72,8 71,6 1,2 

Beställning och kvalitet 343,3 349,8 -6,6 
 

   
Sektor lärande 590,5 599,5 -9,0 

- varav:    

Sektorstöd lärande 65,3 64,2 1,1 

Förskola 132,9 132,5 0,4 

Grundskola 250,0 254,1 -4,1 

Tingsholm 142,3 148,7 -6,4  
   

Sektor service 81,1 78,1 3,0 
 

   
TOTALT  1 336,6 1 337,9 -1,3 

    
FINANSFÖRVALTNING 1 367,3 1 371,6 4,3 

    
TOTALT 30,7 33,7 3,0 
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Investeringsredovisning 
    

Projekt, belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Tre rosors förskola, ombyggnation 2,7 47,0 44,3 

IT-investeringar 23,7 21,0 -2,7 

Hössna förskola 11,0 18,5 7,5 

Komponent-fastighetsunderhåll 11,9 14,8 2,9 

Stadsbibliotek 0,2 8,0 7,8 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum 1,9 6,3 4,4 

Homologisering världscup 2019 5,5 5,5 0,0 

Ny förskola i centralorten 0,5 5,3 4,8 

Underhåll Ryttershov 1,1 5,3 4,2 

Ombyggnad centralarkiv 0,4 4,9 4,5 

Rönnåsen etapp 1 industrigata 0,5 3,3 2,8 

Handelsträdgården 0,0 3,0 3,0 

Hester 5:6 2,8 2,8 0,0 

Sanatorieskogen 1:31 2,7 2,7 0,0 

Upprustning Hössna skolgård 4,7 2,0 -2,7 

Projektering Sim & sporthall 0,5 2,0 1,5 

Tillgänglighetsanpass. lokaler 0,1 1,8 1,7 

Hökerums skola, skolgård 2,1 1,8 -0,3 

Ytterbelysning skolgård mm utbyte 1,5 1,7 0,2 

Upprustning gator 1,5 1,5 0,0 

Rönneskog 1 0,1 1,4 1,3 

Offentliga lekplatser-upprustning 1,1 1,3 0,2 

Tingsholmsgymnasiet energieffektiv -0,1 1,2 1,3 

Gällstad skola energieffektiv. 1,3 1,1 -0,2 

Gemensamt elevregistersystem 0,2 1,0 0,8 

Trygghetslarm 0,9 1,0 0,1 

Installationer kök 0,4 1,0 0,6 

VO-boende/förskola Gällstad 0,1 1,0 0,9 

Ombyggnad reception Stadshuset 1,2 0,0 -1,2 

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

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

Ny- och ombyggnationer av hållplatser 1,3 0,5 -0,8 

Övriga projekt mindre än 1 mnkr 10,4 25,0 14,6 

Planerade investeringar, ännu ej beslutade 0,0 58,0 58,0 

    Summa 93,9 251,7 157,8 
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Totala investeringsbudgeten för 2018 inklusive 

ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 251,7 

mnkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat 

att utöka budgeten för förskolan i Hössna (4,2 

mnkr) och för förskolan, Tre rosor (17,5 mnkr). 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 93,9 mnkr 

(2017: 140,8 mnkr).  

Budgeterade medel för markinköp (7,0 mnkr) har 

använts under året. Fastigheter som köpts är Hester 

5:6, Sanatorieskogen 1:31 och Snipe 2:5. Förvärvet 

av del av Rönneskog 1 är villkorat, varför slutlig 

köpeskilling förväntas betalas ut först under 2019. 

Toppbeläggning av gator på vissa 

exploateringsområden kvarstår att göra. På 

Rönnåsens industriområde är utbyggnad av 

stenmurar i gång och kommer vara klart under 

2019. I området ska också den sista 

trädplanteringen ske under 2019. 

Investeringsmedel har avsatts för 

exploateringsområdet "Handelsträdgården". 

Utbyggnad av området kommer ske under 2019. 

När det gäller belysning kvarstår det att bygga ut en 

sträcka i Hökerum. I projektet avvaktas en 

belysningsstudie för att bestämma vilken typ av 

lampor som ska användas. Trafikverket kräver att 

belysningen inte får störa biltrafiken. Utbyggnaden 

av belysning i Vegby förväntas bli färdigt under 

2019. 

Tre Rosors förskola ska genomgå en större 

ombyggnation under 2019. Projektering av 

ombyggnationen har skett under hösten 2018 och 

byggstart är satt till februari 2019. Förskolan ska 

byggas till med fyra avdelningar och ett nytt kök ska 

inrymmas. Även lekytan ska utökas och fler 

parkeringar ska uppföras.  

Komponentutbyten är i stort genomförda enligt 

beslutad underhållsplan 2018. Bland annat har det 

skett ombyggnation av toaletter på Stenbocksskolan. 

På Tingsholm har köket rustats upp med nytt golv, 

ny belysning och nya köksinstallationer. 

Stadsskogens förskola har målats om i sin helhet 

och fönsterbyte har skett på URC. Medel har även 

använts till renoveringsinsatser på sim- och 

sporthallen. Hela anslaget är inte förbrukat och 

föreslås ombudgeteras för utförande 2019. 

Projektering av en ny förskola i centralorten har 

pågått under hösten och kommer att fortsätta under 

2019. Färdigställandet är beräknat till 2019/2020. 

Placeringen kommer att bli i närheten av 

Ulricehamns Resurscenter (URC). Tillväxten i 

Ulricehamns kommun är hög och prognoser visar på 

ökat behov av förskoleplatser. Behovet är störst i 

centralorten och för att möta behovet krävs att 

kapaciteten utökas där. För att hantera behovet av 

nya förskoleplatser innan den nya förskolan är 

uppförd så har en modulbyggd förskola för 120 barn 

upphandlats. 

På Ryttershov äldreboende ska större 

underhållsinsatser göras. Projekteringen för detta 

färdigställes under 2018. Ombyggnad ska ske av 

boendedelarna i hus A-B, C-D och E-F. Ventilation, 

tak, fönster, sophantering och isolering ingår i de 

planerade åtgärderna. 

Projektering inför ombyggnaden av centralarkivet är 

klar. Lokaler i nedre plan på URC ska anpassas för 

ändamålet. Upphandlingsarbetet har påbörjats och 

åtgärderna genomförs under 2019.  

Förskolan i Hökerum ska byggas till med en 

avdelning, projektering för detta har pågått under 

hösten och skall fortsätta under 2019. Det ska även 

ske en anpassning av köket. Projektet ska 

genomföras under 2019. 

Ett antal åtgärder för ökad energieffektivitet har 

genomförts under 2018. I Gällstad skola har 

ventilationen i idrottshallen byggts om. Projektet 

har blivit något dyrare än vad som kalkylerats. Ett 

antal åtgärder har tillkommit, bland annat var 

kablaget i så dåligt skick och fick därför bytas ut till 

LED-armaturer på samtliga belysningsarmaturer. 

Vinschar, vajrar och taljor för fotbollsmål och 

basketkorg var i vägen för ventilationskanaler och 

fick därför flyttas. 

Utbyte av ytterbelysning till LED på skolgårdar och 

boenden har genomförts löpande och kommer att 

fortsätta även under 2019. På Ungbo har ny 

värmepump och ventilationsaggregat installerats 

och på URC pågår ett projekt där värme ska 

återvinnas från kylmaskiner. 

Tillgänglighetsanpassning på Tingsholm har 

genomförts, bland annat har anpassningar skett i 

köket på gymnasiesärskolan. 

Tillgänglighetsanpassning sker just nu även 

på Lassalyckan, URC, Ryttershov, Höjdgatan och 

Stadshuset. Anpassningarna innebär att lagar och 

föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpta 

hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde 

och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett 

bättre sätt. 
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I Gällstad pågår detaljplanearbete och förstudie 

kring ett samverkanshus där både förskola och vård 

och omsorgsboende ska inrymmas. 

Projektering för lokalanpassning av Hössna, Vegby 

och Marbäcks skolor har påbörjats under året. 

Befintliga lokaler ska byggas om för att kunna skapa 

mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten. För 

Timmele skola genomförs projektering för att 

åstadkomma fyra nya toaletter. Lokalanpassning har 

även skett på nämndhuset. De lokaler som använts 

till Hem för vård eller boende (HVB) har anpassats 

för att kunna användas som kontorslokaler.  

Installation av återströmningsskydd på våra 

fastigheter pågår. Inventeringar och kalkyler tas 

fram löpande. Projektet beräknas bli betydligt 

dyrare än vad som först beräknats. Genomförande 

kommer att ske etappvis efterhand som nya medel 

beviljas. 

Förstudie avseende ombyggnation av gruppbostäder 

har pågått under hösten. Nu utreds om vi kan bygga 

om kommunens fyra äldre gruppbostäder för att 

göra dem anpassade för moderna krav på LSS-

bostäder (Lag och stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Ombyggnad av två 

gruppboenden beräknas ske under 2019 eller 2020. 

Ett projekt för ökad säkerhet i Bogesundsskolans 

entré har färdigställts under 2018. Den branta 

asfalterade gångvägen från avlämningsplatsen vid 

Nygatan har gjorts om och istället har en trappa 

anlagts i etapper som underlättar tillträdet från 

Nygatan. 

Upprustning av Timmele skolas skolgård har 

färdigställts under året och bidrag har utbetalats 

från Boverket. Gröna ytor med buskar, tråd och 

bänkar har anordnats för att tillskapa mötesplatser. 

Hinderbana, fotbollsplan, basketplan, bandy och 

klätterställning har anlagts för att främja fysisk 

aktivitet. En utescen och vattenlek har tillskapats för 

att undervisning delvis ska kunna ske utomhus. Ett 

staket har satts upp för att förbättra säkerheten och 

tryggheten i utemiljön.  

Arbetet med att iordningsställa Lassalyckan inför 

världscupstävlingarna i längdåkning 2019 gick enligt 

plan. Banorna klarade certifieringen och är nu 

godkända för fem år framåt. Tre tunnlar har 

iordningställts på området och 

konstsnöanläggningen har byggts ut. Det kvarstår 

att genomföra återställningsarbeten av mark och 

vägar, samt slutarbeten för snörörssystemet. 

Större pågående investeringar 

Projektering för ombyggnad av sim- och sporthallen 

i Ulricehamn har påbörjats under hösten. Akuta 

underhållsåtgärder är genomförda och ytterligare 

akuta åtgärder är planerade för 2019. Kalkyler är 

framtagna enligt inriktningsbeslut från 

kommunstyrelsen. En förstudie är planerad att 

genomföras under våren 2019 för att ta fram olika 

alternativa lösningar. 

Arbetet med att förbereda för ett nytt stadsbibliotek 

har pågått under 2018. Underlag för förnyad 

konkurrensutsättning av kommunens ramavtalade 

arkitekter har tagits fram. Inbjudan kommer att ske 

i februari 2019. När vinnande förslag har utsetts 

kommer detaljprojektering att påbörjas.  

Större avvikelser 
Receptionen i Stadshuset har byggts om under 2018. 

Ändringar har gjorts under projektets gång vilket 

har lett till fördyringar. Bland annat har två 

arkitektförslag tagits fram, en vägg har blivit flyttad, 

ventilationen har utökats jämfört med vad som 

kalkylerats från början. Även myndighetskrav har 

inneburit fördyringar.  

Ombyggnation av kontorslokaler färdigställdes 

under 2018. Utgifterna har blivit högre än 

budgeterat. Kontorsanpassningar har skett i mycket 

större omfattning jämfört med den grova 

uppskattning som gjordes inledningsvis. Totalt har 

projektet dock tillskapat över 90 nya 

kontorsarbetsplatser. Budgeten för Jägaregatan 1 

(gamla muséet) var felbedömd och behov av 

ytterligare åtgärder tillkom under projektets gång. 

Fördyringarna består bland annat i att det har 

tillkommit två takhuvar samt ny ytterdörr. Mer 

omfattande arbeten än planerat har har skett på 

hisschakt och toalett på plan 1 och plan 2. En 

utrymningstrappa från plan 2 har tillskapats, vilket 

inte var med i den ursprungliga kalkylen. Lås och 

passagesystemet blev dyrare än beräknat och detta 

gäller även bytet av värmesystemet.  

Om och -tillbyggnaden av Hökerums skola har 

pågått sen 2017 och färdigställdes i december 2018. 

Projektet har löpt på enligt plan dock med en del 

tillkommande arbeten bestående av bland annat 

renovering av bibliotek, ökade utgifter för möbler 

mm. 

På Hössna förskola pågår tillbyggnation som väntas 

färdigställas under våren 2019. Tillbyggnaden 

genererar en kapacitetsutökning med 30 barn och 

totalt kommer förskolan att kunna inrymma 65 

barn. Ett tillagningskök ska skapas vilket minskar 
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kostnaderna och miljöpåverkan kopplat till dagens 

mattransporter. I den befintliga byggnaden byts 

ventilationen ut och i stort sett sker en upprustning 

till modern standard. Även elpannan byts ut mot en 

bergvärmeanläggning, vilket kommer att sänka 

driftkostnaderna. Bidrag har sökts från Boverket 

avseende utemiljön. Boverkets tillgängliga medel 

har dock förbrukats och kommunen kommer inte att 

erhålla sökt bidrag på 1,7 mnkr. Projektet beräknas 

därför redovisa underskott. 

Upprustning av utemiljön vid Hössna skola pågår 

och kommer att färdigställas helt under 2019. 

Åtgärder har genomförts för att skapa förbättrad 

lärmiljö och trygghet i den fysiska miljön samt även 

åtgärder för att främja fysisk aktivitet. Även för 

detta projekt har det sökts bidrag från Boverket, 

vars tillgängliga bidragsmedel har förbrukats. 

Kommunen kommer därför inte att erhålla sökt 

bidrag på 2,8 mnkr. Projektet beräknas därför 

redovisa underskott. 

Ny- och ombyggnad av hållplatser visar ett negativt 

resultat. Det slutliga utfallet för projektet förväntas 

bli -0,4 mnkr. I samband med att 

investeringsansökan gjordes fanns ingen definitiv 

kalkyl för projektet upprättad. Den kalkyl som sedan 

gjordes innebar en totalt utgift på 1,3 mnkr. 

Bedömningen gjordes att ändå gå vidare med 

projektet. Detta då trafiksäkerheten för både de som 

nyttjar kollektivtrafiken samt för gångtrafikanterna 

ansågs vara väsentlig. De ökade utgifterna för 

projektet var inte kända i samband med att 

projektet beställdes. Dels beror det på ökade 

asfaltspriser, beställning av kantsten samt 

tippavgifter. 

 

Årets IT-investeringar visar ett underskott jämfört 

med budget på ca 2,7 mnkr. Underskottet beror på 

flera faktorer. Bland annat har det skett en större 

satsning än budgeterat på Ipads inom förskolan. 

Beslutet togs under våren och inryms inom 

förskolans driftsbudget. Det har även skett en 

utökning av Ipads till förtroendevalda, vilket inte 

fanns med inte med i den ursprungliga kalkylen för 

budgeten. Antalet årsarbetare har ökat vilket också 

innebär inköp av fler enheter än budgeterat. 
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Personalekonomisk 

redovisning 
Invånarantalet i kommunen har ökat under de 

senaste åren. Detta innebär att behoven av 

kommunal service ökar, vilket avspeglas i att 

arbetad tid i förvaltningen ökar. Förvaltningen 

fortsätter därmed att växa. Ökningen av arbetad tid, 

jämfört med föregående år, motsvarar cirka 32 

årsarbetare. 

Arbetad tid 
 

   

 
   

 
   

 Utfall  
2018 

Utfall  
2017 

För-
ändring 

 Arbetad tid i årsarbeten, 
månads- och timavlönad 
personal 

1 880 1 848 +32 

 

Behovet av mer personal i verksamheten 

sammanfaller med låg arbetslöshet och konkurrens 

om utbildad arbetskraft.  Antalet sökande till varje 

ledig tjänst minskar och ställer samtidigt krav på att 

förvaltningen utvecklar nya arbetssätt och är 

beredda att ompröva sina kompetenskrav. 

Månadsavlönades timtid omräknat i årsarbeten 

  

   
 2018 2017 

Kommunledningsstab 54,7 45,6 

Miljö- och samhällsbyggnad 56,2 49,8 

Lärande 737,8 705,5 

Service 221,7 221,4 

Välfärd 653,4 672,2 

Totalt 1 723,8 1 694,5 

 

Antal månadsavlönade 

Nedan visas antal månadsavlönad personal vid 

mättillfället 30:e november för kommunen som 

helhet och uppdelat på varje sektor. Andelen 

tillsvidareanställd personal är i genomsnitt 87 % 

men inom sektor lärande är andelen 82 %. Den 

senare delen är kopplat till att sektor lärande pga 

bristande tillgång av legitimerade lärare anställer 

obehöriga lärare, vilka inte kan anställas på 

tillsvidaretjänster. 

Totalt antal anställda, månadsavlönade

Antal anställda per sektor, månadsavlönade 

   
 2018 

 
2017 

 
Kommunledningsstab 62 63 

5 

 

Miljö- och samhällsbyggnad 62 60 

Lärande 898 899 

Service 272 265 

Välfärd 877 875 

 

Timavlönade 

Största delen av den tid som utförs av timavlönad 

personal utförs inom sektor välfärd och inom 

personalgrupperna vårdbiträden och 

undersköterskor. 

Timavlönade i årsarbeten (exkl. personliga 

assistenter och anhörigvårdare - PAN) 

   
 2018 2017 

Kommunledningsstab 0,4 0,1 

Miljö- och samhällsbyggnad 1,5 1,6 

Lärande 29,9 32,2 

Service 11,6 13,7 

Välfärd 102,7 96,9 

Totalt 146,1 144,5 

Andel årsarbeten, utförda av timavlönade (exkl. 

PAN), i % 

Som ett led i arbetet med ”Heltid som norm” är 

målsättningen att timavlönades andel av den totala 

timtiden ska minska till 5 %. De senaste åren har 

timanställdas andel minskat något även om 

volymökningar inom verksamheten inneburit att 

timanställda omräknat årsarbetare ökat. Projektet 

bedöms, när det är i full drift, kunna påverka 

utvecklingen på detta område så att målet uppnås.  
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 2018 2017 

Kommunledningsstab 0,7 0,2 

Miljö- och samhällsbyggnad 2,6 3,1 

Lärande 3,9 4,4 

Service 5,0 5,8 

Välfärd 13,6 12,6 

Totalt 7,8 7,9 

Fyllnads- samt övertid 

Utöver månadsavlönades ordinarie arbetstid och 

timavlönades timtid görs fyllnads- och övertid 

motsvarande 15,4 årsarbeten. Omfattningen är 

oförändrad mellan åren 2017 och 2018. 

Fyllnads- samt övertid, årsarbetare 

    
  2018 2017 

Kommunledningsstab  0,1 0,1 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 

 0,1 0,1 

Lärande  6,7 8,6 

Service  1,1 0,9 

Välfärd  7,4 5,7 

Totalt  15,4 15,4 

 

Sysselsättningsgrad 

I och med förvaltningens arbete med heltid som 

norm har den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

ökat från föregående år då den var 94 % för kvinnor 

och 95 % för män.  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, i % 

 

    
  Kvinnor 

2018 
Män 

2018 

Kommunledningsstab  100 95 

Miljö- o samhällsbyggnad  99 100 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 96 94 

Service  98 99 

Välfärd  97 98 

Totalt  97 96 

 

De som tidigare haft en deltidsanställning har 

erbjudits att arbeta heltid och det gör att 89 % av de 

anställda numera har en heltidsanställning.  

Heltid och deltid  

 

 

 

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 72,2 % år 2017 till 71,4 % år 2018. I 

snitt har varje chef 27 medarbetare inom 

förvaltningen, vilket är en minskning mot 31 vid 

motsvarande mättidpunkt föregående år. Under året 

har förvaltningen genomfört chefsutvecklings-

programmet där kull 5 avslutades i september och 

en ny kull startade i oktober 2018. 

Andelen kvinnor och män av totala antalet 

anställda, i %  

   
 Kvinnor 

2018 
Män  

2018 

Kommunledningsstaben 82 18 

Miljö- o samhällsbyggnad 58 42 

Lärande 79 21 

Service 73 27 

Välfärd 87 13 

Totalt 81 19 

Personalomsättning 

       Antal 
anställda 

1/1 

Ny-
anställda 

Av-
gångna 

Anställda 
31/12 

Personal-
omsättning 

 

K-
ledning 

 
64 

 
18 

 
18 

 
63 

 
28  % 

MSB 62 20 17 63 27  % 

Lärande 872 268 278 878 32  % 

Service 260 72 66 269 25  % 

Välfärd 864 221 232 853 27  % 

Totalt 2 118 590 600 2 123    28  % 

 

Tabellen ovan visar den totala 

personalomsättningen för månadsavlönade. I den 
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totala personalomsättningen ingår både intern och 

extern rörlighet inklusive pensionsavgångar. 

Personalomsättningen har dock minskat något 

sedan 2017, då den var 29 %. Ser vi till det personal-

omsättningsmått som används inom GR 

(Göteborgsregionen) ser vi en ökning från 11 procent 

till 13 procent för 2018. I GR:s mått ingår endast 

tillsvidareanställd personal och avgångar med 

anledning av pensionering är exkluderade. Projektet 

”Heltid som norm” arbetar för att öka 

grundbemanningen för att därigenom minska 

behovet av visstidsanställda och timanställda. Detta 

bedöms på sikt kunna bidra till en något lägre total 

personalomsättning.   

 

Pensionsavgångar 

Under 2018 var den genomsnittliga pensionsåldern 

64,6 år. Kvinnorna gick i pension vid 64,5 år medan 

männen gick vid 65,7 års ålder. En senare 

pensionsålder är av strategisk betydelse för 

förvaltningen. Hade exempelvis pensionsåldern 

varit 67 år hade behovet av personal minskat fram 

till 2029 med drygt 100 anställda. Fram till 2029 

kommer förvaltningen att utifrån dagens antagande 

behöva ca 530 medarbetare som ett resultat av 

pensionsavgångar. Ser vi till medelåldern inom 

kommunen är det en smärre justering sedan förra 

året. Denna ligger dock inom ramen för naturliga 

variationer.  

Medelålder 

     
 2018 2017 2016 2015 

Kvinnor 46,9 46,4 46,5 46,9 

Män 45,2 45,1 45,7 46,0 

Totalt 46,6 46,1 46,4 46,8 

 

Sjukfrånvaro 

    
 Utfall  

2018 
Utfall  
2017 

Föränd-
ring 

 Sjukfrånvaro, % 6,2 6,2 0,0 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
40,7 

 
44,5 

 
-3,8 

 

Sjukfrånvaron ligger kvar på en oförändrad nivå, 

6,2 %, jämfört med 2017. Ser man till utvecklingen 

under de senaste två-tre åren så har sjukfrånvaron 

minskat. 

Sjukfrånvaro, i % 

          
  

 
Kv 

 
 

Män 

2018 
 

Tot 

 
 

Kv 

 
 

Män 

2017  
 

Kv 

 
 

Män  

2016 

-29 år 4,3 2,8 3,9 3,7 2,6 3,4 3,8 2,0 3,4 

30-49 år 5,6 4,1 5,3 6,7 2,9 6,0 7,0 4,4 6,5 

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

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

 

Det finns väsentliga åldersskillnader såväl som 

könsskillnader i sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron hos 

de yngre medarbetarna i organisationen har ökat 

jämfört med förra året – både när det gäller män 

och kvinnor. 

I åldersintervallet 30-49 år ser vi nu en minskning 

av kvinnornas sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för 

männen i samma åldersgrupp har dock ökat. 

I åldersgruppen 50 år och äldre har både männens 

och kvinnornas sjukfrånvaro ökat. Att sjukfrånvaron 

för de äldsta ökar är på sikt oroande då det i 

framtiden kommer att krävas att fler arbetar längre 

än till 65 år.  

Att stärka arbetet med hälsosamma scheman i 

verksamheterna bedöms på sikt kunna påverka 

sjuktalen i positiv riktning.    

Även om sjukfrånvaron ligger på en oförändrad nivå 

sett över kommunen som helhet så kan man se en 

ökad sjukfrånvaro inom sektorerna service och 

välfärd medan sjukfrånvaron minskat inom de 

övriga sektorerna. 

Sjukfrånvaro per sektor, i % 

   
 2018 2017 

Kommunledningsstab 3,6 4,2 

Miljö- och samhällsbyggnad 3,8 5,8 

Lärande 5,1 5,5 

Service 7,6 6,2 

Välfärd 7,3 7,0 

Totalt 6,2 6,2 
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Långtidssjukfrånvaro 

Sedan flera år tillbaka finns en problematik med 

framför allt långtidssjukfrånvaro. Strax under 

hälften av all sjukfrånvaro härrör från långtidssjuka. 

När det gäller långtidssjukfrånvaron går det nu att 

notera en minskning men då den totala 

sjukfrånvaron är oförändrad tyder det på en ökning 

av korttidssjukfrånvaron. 

 

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

     
 2018 2017 2016 2015 

Kvinnor 40,2 45,4 45,3 46,6 

Män 43,8 36,9 35,7 37,9 

Totalt 40,7 44,5 44,1 45,5 

     

Förvaltningen har haft och kommer att ha ett 

förstärkt fokus på långtidssjukfrånvaron och det 

strategiska arbetet förefaller ge viss effekt. Det finns 

därför anledning att fortsätta arbetet med att 

minska långtidssjukfrånvaron. Ett exempel på en ny 

insats för att minska sjukfrånvaron har genomförts 

inom verksamheten funktionsnedsättning. Där har 

man arbetat med hälsocoach som stöd i 

rehabiliteringsarbetet och detta har lett till att 

verksamhetens sjukfrånvarotal har påverkats i 

positiv riktning. Därutöver har cheferna upplevt det 

extra stödet som en bra hjälp i arbetet.  

Verksamheterna har under 2018 arbetat med att 

aktivt utreda och rehabilitera långtidssjuka. Därtill 

kommer det förebyggande systematiska 

arbetsmiljöarbete som syftar till att reducera risker 

och förbättra arbetsmiljön. För att arbetet ska ge en 

bestående förändring behöver arbetet med 

rehabilitering fortsätta samtidigt som det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet fördjupas. Som 

stöd för kommunens arbetsmiljöarbete har 

förvaltningen under 2018 infört ”SAM för Stratsys” 

– ett digitalt stödverktyg riktat till chefer på alla 

nivåer. 

Sedan 2017 finns ett politiskt beslutat uppdrag att 

följa upp antalet långtidssjuka medarbetare i snitt 

per månad för att få mer konkreta tal och ökad 

tydlighet i uppföljningen. 

 

Långtidssjukfrånvaro antal 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per månad  

    
  2018 2017 

Kommunledningsstab  2,3 1,6 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 1,9 3,5 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 28,9 32,9 

Service  14,3 13,7 

Välfärd  48,2 50,8 

Totalt  95,6 102,5 

 

Antalet långtidssjuka har minskat under 2018. 

Störst är minskningen inom sektor lärande. Det 

totala antalet långtidssjuka är trots detta fortsatt 

högt och det finns anledning att hålla kvar fokus på 

frågan och fortsätta med insatser för en fortsatt 

minskning.  

 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 

månad, uppdelat på hel- och deltidssjukskrivna 

      
  2018 

hel 
2018 

del 
 

2017 
hel 

2017 
del 

Kommunledningsstab  0,6 1,8 1,1 0,7 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 0,3 1,9 1,6 2,6 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 13,3 17,4 17,6 17,1 

Service  6,8 8,3 4,6 9,5 

Välfärd  24,2 27,0 25,4 28,5 

Totalt  45,1 56,0 50,3 58,4 

 
En person som under en del av månaden varit helt- och en 

annan del partiellt sjukskriven förekommer i redovisningen 

under den månaden som både helt- och partiellt sjukskriven.  

Såväl antalet heltidssjukskrivna som 

deltidssjukskrivna minskar. Den största 

förändringen har skett inom gruppen 

heltidssjukskrivna. 

Utvecklingen inom de största sektorerna har 

bidragit till minskningen. Störst minskning av 

heltidssjukskrivna har skett inom sektor lärande, 

medan deltidssjukskrivningarna har minskat mest 

inom sektor välfärd. I övriga sektorer är 

förändringarna mindre. I arbetet med att sänka 

sjukfrånvaron kan en deltidssjukskrivning i vissa fall 

underlätta rehabiliteringen och återgång i arbete. 
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

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. HME-
index består av nio frågor som tillsammans bildar 
ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 
och tre delindex; Motivation, Ledarskap och 
Styrning. Det redovisade talet är ett index i skalan 0 
- 100. 

    
Index Kvinnor Män Totalt 

 

Motivation 77 77 77 

Ledarskap 75 77 76 

Styrning 79 77 78 

Totalt 77 77 77 

 

Mätningen i ovanstående tabell gjordes oktober 

2018 som en del i kommunens medarbetarenkät. 

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. Jämfört med medelvärdet för 

alla kommuner så ligger Ulricehamns kommun 

marginellt under på alla tre områdena.   

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2017 

med ca 4,4 %. Större delen avser årets lönerevision 

och resterade del hänger samman med 

personalökning och att konkurrensen på 

arbetsmarknaden driver upp ingångslönerna. 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 

     
     
 2018 2017 Föränd-

ring 
Föränd-

ring % 
 Månadsavlönade 660,4 632,1 28,4 4,5 % 

Timavlönade 50,7 48,5 2,2 4,6 % 

Arvoderade 9,6 11,3 -1,6 -14,3 % 

Förtroendevalda 5,9 5,3 0,7 12,5 % 

Sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärder 

 
5,7 

 
4,7 

 
1,0  

 
20,4 % 

Totalt 732,4 701,9 30,6 4,4 % 

Personalkostnader månads- och timavlönade, 

mnkr 

     
 2018 2017 Föränd-

ring 
Föränd-
ring  % 

 Månadslön/ Timlön 661,9 633,8 28,1 4,2 % 

Sjuklön 13,6 11,8 1,8 14,5 % 

Övertid/ Mertid 9,3 9,1 0,2 0,7 % 

OB/ Beredskap/ 
Jour 

26,4 25,7 0,7 2,5 % 

Totalt 711,2 680,4 30,8 4,5 % 

 

De kostnader som ökat procentuellt mest är 

sjuklönekostnaderna beroende på att 

korttidssjukfrånvaron ökat. Denna frånvaro har 

varit oförändrad i åldersgruppen 30-49 år medan 

den ökat i yngre och äldre åldrar. 
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Verksamhetsberättel

ser 
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Kommunledningsstab 
 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 5,8 5,7 8,1 

Kostnader  93,0 82,6 105,5 

Nettokostnader 87,2 76,9 97,4 

Budget 98,3 89,8 105,5 

Budgetavvikelse 11,1 12,9 8,1 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 55,1 45,2 9,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

3,6% 

 

4,3% -0,7 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 2,3 

 

 

1,6 0,7 

    
 

 

Väsentliga händelser 

Kommunledningsstabens arbete under året har 

präglats mycket av förberedelser inför valet till 

riksdag, region- och kommunfullmäktige, arbetet 

med införandet av Heltid som norm samt att 

implementera rutiner och system för att hantera 

GDPR i organisationen. En planeringsfunktion har 

inrättats. Den nya stabsfunktionen kommer att 

ledas av en planeringschef. 

I en undersökning som presenterades av Radio 

Sjuhärad under året hade Ulricehamns kommuns 

lägst kostnader av samtliga kommuner i Sjuhärad 

för påminnelseavgifter mm. Orsaker till att 

kostnaderna är låga är bland annat ett aktivt arbete 

med digitalisering. Ett uppdaterat e-handelssystem, 

”marknadsplatsen”, har tagits i bruk. 

Upphandlingsenheten har ett stort antal pågående 

uppdrag och enheten har påverkats av en vakant 

tjänst som upphandlare under del av 2018. 

Kanslifunktionen följer verksamhetsplanen för året, 

dock har viss omprioritering skett beroende på 

personalförändringar. Det innebär att tidplanen 

förändrats för till exempel budgetuppdrag gällande 

civilsamhället och föreningar samt planerad 

utvärdering av IT-samverkan. Under augusti månad 

fokuserade stora delar av kansliet på planering inför 

kommande val till kommun, landsting och riksdag. 

Kommunikationsstöd till projekt "Heltid som norm" 

har varit prioriterat. Kommunikatör deltar i det e-

tjänstprojekt som drivs, primärt för att arbeta med 

gränssnittet på den externa webbplatsen. 

Sommarens värme och torka innebar en rad 

kommunikationsinsatser. 

Personalfunktionens arbete har påverkats av att 

tjänsten som personalchef har varit vakant under en 

stor del av året. Det dagliga operativa arbetet har 

trots detta i stort sett fungerat normalt. Funktionen 

har under 2018 upphandlat pensionsadministration 

och pensionsförsäkring samt förberett en 

upphandling av företagshälsovård. 

 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 

totalt 11,1 mnkr mot budget. Främsta orsaken till 

överskottet inom kommunchefens verksamhet 

härrör från medel för KS oförutsett, ram i balans 

samt ett större överskott på lönepott.  

Majoriteten av kommunledningsstabens 

verksamheter visar ett överskott. Det har 

förekommit vakanser inom samtliga funktioner. 

Kanslifunktionens överskott går också att koppla till 

valet där kostnaderna varit lägre och statsbidragen 

högre än budgeterat. Personalfunktionen har 

underskott mot budget. Underskottet beror framför 

allt på facklig tid samt att nyttjandet av 

företagshälsovården varit högre än beräknat. 

 

  

    
Volymtal Utfall 

2018 
Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel e-faktura av 
leverantörsfakturor 

 

73,1% 67,4% 63,2% 

Antal löneutbetalningar 34 737 31 128 33 501 

Antal supportsamtal lön 5 750 6 325 6 072 

Antal besvarade motioner 31 25 38 

Antal besökare webbplats 

 

 178 330 196 353 

 

168 202 

 Antal följare Facebook 

 

3 767 3 531 3 116 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Samhällsutveckling 48,0 45,4 46,6 

Samverkansnämnd 0,2 0,2 0,2 

Miljö- och bygg 8,7 9,2 7,3 

Sektor MSB 56,9 54,8 54,1 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 20,2 21,3 21,1 

Kostnader  77,1 75,4 69,9 

Nettokostnader 56,9 54,1 48,8 

Budget 54,8 56,9 52,8 

Budgetavvikelse -2,1 2,8 4,0 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 57,72 51,36 6,36 

Sjukfrånvaro av ordinarie 3,8% 5,8% -2 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

1,9 3,5 -1,6 
 med långtidssjukfrånvaro    

 

    

Volymtal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal planuppdrag 51 54 50 

Antal inkomna bygglovs- 306 366 409 

ansökningar    

Antal fattade bygglovsbeslut 304 375 336 

Antal inkomna och upprättade 1301 714 845 

ärenden (miljöskydd)    

Antal inkomna och upprättade 438 341 358 

ärenden (livsmedel)    

 

Väsentliga händelser 

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en positiv 

utvecklings- och expansionsfas, där tillväxten på 

bland annat bostadsbebyggelse och nyetablering av 

företag är i fokus. Detta ställer höga krav på oss, 

framförallt gällande mark för nya bostäder. Det 

ställer också krav på en rättssäker och effektiv 

myndighetsutövning med kunden i fokus. Miljö- och 

samhällsbyggnad har därför särskilt prioriterat 

arbetet med handläggningstider, tillgänglighet och 

med att förbättra kommuniceringen för att öka 

servicen mot våra kunder. 

Intresset för villatomter har varit högt i kommunen. 

Inte bara privatpersoner visar intresse utan även 

flertalet byggbolag har varit och presenterat sina 

tankar och idéer och vill bygga i Ulricehamn. För att 

tillgodose marknaden arbetar förvaltningen 

prioriterat med att planlägga mark för ytterligare 

tomtetableringar. Med stöd av gällande 

översiktsplan och markförvärvspolicy arbetas det 

intensivt för att utöka kommunens markreserv 

gällande mark för ny bostadsbebyggelse, men också 

mark för industri och sällanköpshandel. Totalt 

inköptes mark för cirka sju miljoner kronor under 

2018. 

Arbetet med översiktsplanen har kommit igång och 

uppdragsbeskrivning med tillhörande tidplan är 

antagen. Antagande av översiktsplanen planeras till 

2022. 

En beläggningsinventering genomfördes under 

andra halvåret 2018 för att få en överblick hur 

skicket är på våra kommunala gator, både inom 

tätorten men också i kransorterna. Förvaltningen, 

tillsammans med UEAB, ska gemensamt arbeta 

fram en åtgärdsplan för att koppla samman 

beläggningsarbeten med UEAB:s saneringsarbeten 

på VA-nätet. Även en bullerutredning genomfördes 

under 2018. Utredningen omfattade kommunen 

som helhet. Resultatet ska analyseras under första 

halvåret 2019. 

Ett omfattande digitaliseringsarbete av alla 

befintliga gällande detaljplaner fortskrider enligt 

plan och är nu under granskning för kvalitet och 

tillgänglighet. Projektet kommer möjliggöra en 

effektivare digital hantering av plandata och på sikt 

en enklare mer lättillgänglig information till 

invånarna. Även arbetet med e-tjänster har tagit ett 

kliv och förvaltningen räknar med att öka takten i 

detta arbete under 2019 för att bli mer digitala med 

syfte att förenkla för kunderna men även för 

handläggningen. En ny systemförvaltare för sektorn 

har anställts. Detta skapar ännu bättre 

förutsättningar att komma vidare med 

digitaliseringen.   

Ett nytt ärendehanteringssystem, som främst 

används av miljöenheten och byggenheten, togs i 

drift i början av februari 2018, och efter vissa 

inkörningsproblem fungerar det nu bra. Inför 

systembytet sågs handläggningsprocesser och 

rutiner över och uppdaterades, samt 

diariestrukturen omarbetades med syfte att 

säkerställa en enhetlig och rättssäker ärendeprocess. 

Detta sammantaget innebär att det till exempel är 

avsevärt lättare att ta ut statistik, vilket kommer att 

underlätta för årsrapporteringarna till alla centrala 
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myndigheter och att även faktureringen har 

underlättats. 

Byggenheten har arbetat med förberedelser för 

en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019. 

Den innebär att inom tre veckor från att sökanden 

har kommit in med bygglovsansökan ska ett 

eventuellt föreläggande till sökanden att avhjälpa en 

brist i ansökan skickats ut. Klaras detta inte så ska 

avgiften reduceras med en femtedel för varje 

påbörjad vecka. Detta innebar en förändring av 

enhetens arbetssätt som har varit tvungen att 

prioriteras. 

Miljöenheten hade under 2018 fokusområde avfall, 

och då särskilt farligt avfall, inom sitt 

verksamhetsområde. Tillsynen, inklusive 

livsmedelstillsynen och alkoholtillsynen, klarades av 

inom ramen för kontroll- och tillsynsplanerna. Den 

nya kontrollrapporten för livsmedelskontrollerna 

togs emot mycket positivt och nu går arbetet vidare 

inom flera områden. I slutet av året stod det klart att 

ett antal lagändringar skulle komma att påverka 

arbetet inom miljöenheten. Bland annat ska 

sanktionsavgifter tas ut inom 

livsmedelstillsynen från och med 1 januari 2019 och 

från och med 1 juli 2019 blir försäljning av 

tobak tillståndspliktig med i princip 

samma prövning som för serveringstillstånd. 

Organisationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL har också tagit fram ett nytt underlag för 

beräkning av taxan, vilket innebär att enheten 

behöver arbeta om hela underlaget för beräkningen 

av taxan inför 2020. 

Inom sektorn fortsätter arbetet med att möta företag 

och andra verksamheter. Det har förekommit 

spontan positiv feedback från verksamhetsutövare 

som antingen fått hjälp inför start eller för att 

verksamhet fungerar på ett bra sätt. Utifrån 

kundmätningarna har också förbättringar kunnat 

konstateras men det finns ännu arbete att göra när  

det gäller kundnöjdheten. 

Sjukskrivningstalen har sjunkit de senaste åren och 

ser ut att fortsätta sjunka, dock kan avvecklingen av 

samarbetet med Tranemo komma att påverka den 

nedåtgående trenden under en period. Det är därför 

viktigt att fortsätta arbetet med att skapa en 

attraktiv arbetsplats, t ex genom att arbeta effektivt 

med rekryteringar, kompetensutveckling och en bra 

fysisk arbetsmiljö.  

Sektorns tjänster efterfrågas alltjämt och ett arbete 

pågår med rekrytering av personal för att trygga 

kompetensen över tid. Kontinuerligt arbete kring 

processer och effektiviseringar pågår och kommer 

fortsatt vara en viktig del av arbetet för att korta 

handläggningstider och hjälpa kunderna genom de 

processer som behöver genomföras. 

Ekonomisk analys 

Sektor Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 

underskott i förhållande till budget om 2,1 mnkr. 

Underskottet beror främst på extraarbete för 

snöröjning och sandupptagning samt kostnader för 

deponin på Övreskogs återvinningscentral. 

Kostnaden för snöröjning översteg de budgeterade 

medlen med 2,3 mnkr. 

Sektorn utökade sin budget för intäkter med ca 2,0 

mnkr inför 2018. De senaste två åren har 

intäktsbudget utökats med totalt ca 4,2 mnkr, 

sektorn kommer därför att följa utvecklingen för att 

analysera om efterfrågan och behovet är så stort 

som budgeterats. 

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat 

främst med anledning av att det har varit svårt att 

rekrytera in medarbetare till utannonserade tjänster 

på främst planenheten och exploateringsenheten, 

planenheten är dock snart fullt bemannad. 

Överskottet på personalkostnader ökade också med 

anledning av avvecklingen av samverkan med 

Tranemo kommun, vilket medförde att en del 

tjänster inte kunde återbesättas på miljöenheten och 

byggenheten. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Sektorsstöd lärande 64,2 65,3 * 

Förskola 132,5 132,9 * 

Grundskola 254,1 250,0 * 

Tingsholm 148,7 142,3 * 

Sektor lärande 599,5 590,5 565,5 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 89,0 87,5 78,6 

Kostnader  688,5 653,0 624,2 

Nettokostnader 599,5 565,5 545,7 

Budget 590,5 565,7 546,1 

Budgetavvikelse -9,0 0,2 0,4 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 767,6 737,7 29,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,0% 5,4% -0,4% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 28,9 32,9 
 

-4,0 

 

    

Volymtal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Barn i pedagogisk omsorg 28 29 20 

Barn i förskolan 1226 1134 1085 

Elever i fritidshem 1046 1070 978 

Elever i grundskolan 2847 2894 2777 

Elever i grundsärskolan 28 25 22 

Elever i gymnasiet 953 942 939 

Elever i gymnasiesärskolan 10 9 11 

Inskrivna 15 okt. 

Väsentliga händelser 

 

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde den nya 

organisationen i kraft. Sektor lärande delas in i 

verksamhetsområdena förskola, grundskola och 

Tingsholm. De största förändringarna blev inom 

verksamhet Tingsholm. Omorganisationen innebar 

även en översyn av ledningsorganisationen med en 

utökning av rektorstjänsten för särskolan, en ny 

förskolechef samt en enhetschef för den nya enheten 

skolutveckling och stöd. Inom grundskolan har en 

översyn även gjorts som resulterade i att mindre 

rektorsområden har delats upp med en rektor för 

varje område. Några skolor har även förstärkts med 

biträdande rektorer under 2018. 

Sjukfrånvaron för hela sektorn har minskat något 

från föregående år och är lägre än värdet för 

kommunen totalt. Även antal medarbetare med 

långtidssjukfrånvaro har minskat från föregående 

år. 

Ekonomisk analys 

 

Sektorstöd lärande 

Överskott beror på vakanser under året. Under 2018 

har alla förutom en tjänst inom elevhälsan blivit 

tillsatta med behörig personal. Medel för uteblivet 

statsbidrag för vårterminens karriärtjänster har 

täckts från sektorstöd lärande. 

Förskola  

Verksamheten prognostiserade under våren ett 

underskott på helår på ca 3,2 mnkr vilket förskolan 

fick gehör för och tilldelades ett tilläggsanslag för 

2018 på motsvarande summa i juni. Påföljden blev 

att verksamheten höll budget.  

Grundskola  

Verksamheten har haft högre kostnader än 

budgeterat för skolskjutskostnader på grund av fler 

elever i grundsärskolan och att elever med delat 

boende har ökat. Lovskola har även kostat mer än 

vad budget och statsbidrag har kunnat 

finansiera. Skolområdena har haft högre kostnader 

än budgeterat vilket främst beror på kostnader för 

nyanlända och elever i behov av särskilt stöd.   

Tingsholm  

Verksamheten har haft högre kostnader än 

budgeterat för interkommunala ersättningar. 

Grundsärskolan har haft en volymökning vilket 

inneburit högre personalkostnader. Färre intäkter 

och ersättningar för att täcka introduktions-

programmets språkinriktning. Nationella 

programmen har haft kostnader för 

lokalanpassningar och vissa uppstartskostnader för 

byggprogrammet. Nationella programmet, 

Introduktionsprogrammet och särskolan har haft 

högre personalkostnader än budgeterat.  
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 23,0 * * 

Kostnader  155,5 * * 

Nettokostnader 132,5 * * 

Budget 132,9 * * 

Budgetavvikelse 0,4 * * 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 202,3 * * 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 4,9% * * 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 6,2 * 
 

* 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

 

Till 2018 togs en ny resursfördelningsmodell fram. 

Tilldelningen utifrån budgetramen har inneburit 

konsekvenser gällande personaltäthet, pedagogers 

förutsättningar, i form av planerings- och 

reflektionstid för att bedriva och 

utveckla undervisningen, samt stödinsatser för barn 

i behov av särskilt stöd.  

Till 2018 anställdes ytterligare en förskolechef för 

att anpassa organisationen utifrån medarbetare, 

enheter och antal barn. 

Verksamheten har visat en förskollärartäthet på 74 

%. Förebyggande och främjande arbete för att 

bibehålla och rekrytera förskollärare och 

barnskötare pågår. Fortsatt konkurrens om personal 

kvarstår.   

All personal har från hösten 2017 och under 2018 

kompetensutvecklats inom Läslyftet.  

Implementering av den digitala lärplattformen 

Infomentor pågick under hela 2018, vilket innebär 

att alla vårdnadshavare kan följa sitt barns 

utveckling genom pedagogernas dokumentation i 

barnets portfolio samt ta del av annan information. 

Under 2018 har en förtätning av digitala verktyg till 

personalen genomförts.  

Verksamheten har påbörjat implementeringen av 

den reviderade läroplanen inom förskolan.    

En översyn av verksamhetens barnhälsa gjordes 

under året och från 1 september 2018 är den 

organiserad under verksamhetschefen.  

Lokalbehov och tillgången till placering i 

närliggande förskolor har varit en utmaning.   

Ekonomisk analys 

 

Verksamhet förskola redovisar ett överskott på 0,4 

mnkr.  

Budgetförutsättningar för 2018 innebar för hela 

verksamhetsområdet ett effektiviseringskrav på 0,5 

% motsvarande  

0,6 mnkr. 

Verksamheten prognostiserade under våren ett 

underskott på helår på ca 3,2 mnkr. Verksamheten 

tilldelades ett tilläggsanslag, engångsbelopp för 

2018, på motsvarande summa i juni. På grund av det 

extra tilläggsanslaget är budgeten i balans för 2018. 

De 3,2 mnkr användes främst för att täcka de 

ökade personalkostnaderna gällande resurstjänster 

för barn i behov av särskilt stöd.  

Verksamheten gjorde under 2018 en omfattande 

kartläggning och analys av hur väl den ordinarie 

bemanningen var anpassad efter 

budgettilldelningen och utifrån detta vidtogs 

åtgärder.  

Åtgärder som vidtogs var att placera in fler barn i 

ordinarie verksamhet, alla vakanser tillsattes inte, 

anställdes fler barnskötare, minskade 

planeringstiden och minskade vikarieintaget.  

De senaste åren har ökade vistelsetider och en ökad 

andel inskrivna barn i verksamheten medfört att 

pengen per barn i budgeten har minskat, vilket har 

påverkat att andelen barn per årsarbetare har ökat. 

Verksamheten sökte statsbidrag för minskade 

barngrupper för 7,2 mnkr. Tilldelningen blev 0,4 

mnkr till en enhet.  

Intraprenadens ackumulerade överskott är ca 1,7 

mnkr. 
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Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 35,5 * * 

Kostnader  289,6 * * 

Nettokostnader 254,1 * * 

Budget 250,0 * * 

Budgetavvikelse -4,1 * * 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 355,4 * * 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,4% * * 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 15,1 * 
 

* 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

De skolområden med flera skolenheter med en 

rektor och en biträdande rektor har setts över och en 

uppdelning till mindre rektorsområden har gjorts 

med en rektor för varje område. Ulrikaskolan har 

fått förstärkning med 50 % biträdande rektor. 

Bogesundsskolan har förstärkts med ytterligare en 

biträdande rektor om 100 % från och med november 

2018. Ytterligare en biträdande rektor har anställts 

på Stenbocksskolan från och med januari 2018.  

Höstterminens betyg för eleverna i åk 9 visar en 

positiv utveckling jämfört med deras slutbetyg i åk 

8. Vilket är trendbrott.  

Under året har det bedrivits lovskola på samtliga lov 

samt sommarskola 6 dagar.  

72 av de totalt 203 deltagande eleverna har fått ett 

betyg eller höjt sitt betyg. 

För att säkra övergången från åk 6 till åk 7 

så använder åk 7-9 lärplattformen Infomentor från 

och med läsåret 2018/2019.  

Samarbetet med Västra Götalandsregionen och 

skolmodellen PALS fortsätter. PALS står översatt till 

svenska för positiv, beteende, inlärningsmiljö och 

samarbete mellan personal och elever.  

Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 en 

obligatorisk skolform. 

För verksamheten har det tillkommit ytterligare 

statsbidrag från Skolverket som har sökts och 

beviljats.  

Från och med detta läsår läser åk 1-6 efter en ny 

stadieindelad timplan för åk 1-3 respektive 4-6. I 

samband med förändringar i timplanen ses tider för 

skolskjuts över. 

Ulricehamns sparbank genom sparbanksfonden 

Ulrica har gett bidraget Guldkant på skoldagen för 

elevaktiviteter.  

Ekonomisk analys 

 

Verksamhet grundskola redovisar ett underskott på 

-4,1 mnkr.  

Budgetförutsättningar för 2018 innebar för hela 

verksamhetsområdet ett effektiviserings-krav på 0,5 

% motsvarande 1,0 mnkr. Verksamhetsområdets 

demografiska tilldelning på 2,2 mnkr omfördelades 

inom sektorn.    

Kostnader för skolskjutsar följer inte tilldelad 

budget. Skolskjutskostnader kopplade till elever i 

grundsärskolan och elever med delat boende har 

ökat. Den utökade budgeten med  

2 mnkr (varav 0,4 mnkr till nya ruttplanerings-

systemet) räckte inte. Underskottet blev  

-1,3 mnkr. 

Kostnader för interkommunala ersättningar och 

ersättningar till fristående skolor följer budget efter 

att medel omfördelats inom grundskolans ram för 

att täcka de beräknade utökade kostnaderna. 

Lovskola/sommarskola är finansierat med 

statsbidrag vilket inte motsvarar årets kostnader. 

Underskottet blev -0,4 mnkr. 

Sammantaget är underskottet för övergripande 

inom grundskolan -2,2 mnkr. Skolområdena 

totalt visar på underskott om -1,9 mnkr. 

Förändringen av semesterlöneskulden påverkar 

resultatet totalt om - 1 mnkr. Utöver det är det 

kostnader för nyanlända och elever i behov av 

särskilt stöd som påverkar resultatet. 
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 27,9 * * 

Kostnader  176,6 * * 

Nettokostnader 148,7 * * 

Budget 142,3 * * 

Budgetavvikelse -6,4 * * 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 184,1 * * 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 4,3% * * 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 6,5 * 
 

* 

 

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

 

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde den nya 

organisationen i kraft. Det innebär att inom 

verksamhetsområde Tingsholm finns nationella 

program, introduktionsprogram, vuxenutbildning, 

svenska för invandrare, grund – och 

gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, 

musikskola samt modersmålsundervisning.  

Inför höstterminen startades två nya nationella 

program, estetprogrammet inriktning musik och 

bygg- och anläggningsprogrammet.  

Verksamhet Tingsholm blev certifierad för vård - 

och omsorgscollege.  

Positivt arbete under 2018 har varit 

implementeringen av Google Classroom på 

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen. Ett 

omfattande kartläggningsarbete av lärplattformar 

har skett och planering, implementering och 

internutbildning av ovan nämnda plattform har 

skett inom enheterna.  

Inom vuxenutbildningen har insatser som 

utbildningsplikt, utbildning för individer födda 

1998, delegation för unga i arbete, lokal 

överenskommelse och rättighetslagstiftning 

reglerats i lag.  

Inom grundsärskolan har det pedagogiska 

perspektivet utvecklats ytterligare.   

Musikskolan erbjöd bild, form, foto, film och 

showkurser med hjälp av bidrag från Statens 

kulturråd.   

Ekonomisk analys 

 

Verksamhet Tingsholm visar ett underskott på totalt 

-6,4 mnkr.  

Budgetförutsättningar för 2018 innebar för hela 

verksamhetsområdet ett effektiviseringskrav på 0,5 

% motsvarande  

0,7 mnkr. Verksamhetsområdet fick även ett 

anpassningskrav motsvarande den tänkta 

demografiska tilldelningen, 2,8 mnkr.   

Grundsärskolan har under året haft en volymökning 

på 30 % vilket bidragit till ökade personalkostnader.  

Interkommunala ersättningar och ersättningar till 

fristående gymnasieskolor har haft högre kostnader 

än budgeterat. En större elevkull till höstterminen 

samt val av utbildning har påverkat utfallet.     

Kostnaden för modersmålsundervisningen har ökat 

på grund av fler elever och fler språkgrupper.  

Elevunderlaget för introduktionsprogrammen 

varierar och även behovet av resurser. 

Verksamheten har haft elever i språkintroduktionen 

utan kostnadsersättning under höstterminen. 

Bidragen från Migrationsverket har även minskat 

jämfört med tidigare år.  

Vuxenutbildningen visar ett överskott. Detta beror 

på ökad tilldelning från schablonersättning från 

Migrationsverket i december och vakant tjänst 

under året.  
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Sektorsstöd välfärd 11,1 12,6 13,1 

Beställning och kvalitet 349,8 343,3 323,9 

Funktionsnedsättning 22,8 24,4 24,9 

Individ- och familjeomsorg 59,5 57,4 48,3 

Äldreomsorg 71,6 72,8 71,0 

Sektor välfärd 514,8 510,4 481,3 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 324,1 329,5 377,7 

Kostnader  838,9 810,7 821,5 

Nettokostnader 514,8 481,3 443,9 

Budget 510,4 492,0 463,7 

Budgetavvikelse -4,4 10,7 19,8 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 766,5 778,1 -11,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 7,2% 6,9% 0,3% 

Antal medarbetare igenomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 48,2 
 

50,8 -2,6 

 

    

Volymtal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal brukare med hemtjänst 452 461 460 

Kostnad externa placeringar 
(mnkr) 

17,9 16,1 13,8 

Antal personer med beslut om 146 147 158 

daglig verksamhet    

Antal externa vårddygn, barn  57 0 239 

 

Väsentliga händelser 

 

Det finns ett antal strategiska frågor som i framtiden 

kommer att vara avgörande för hur 

välfärdsuppdraget ska klaras framöver. Framför allt 

rekryteringsutmaningen som kommer att vara 

enorm om 5–20 år men ses delvis redan. Det sker 

flera åtgärder för att ta sig an 

rekryteringsutmaningen. Ett exempel är att få fler 

medarbetare att arbeta mer tid. Vård- och 

omsorgscollege är ett annat sätt att möta denna 

utmaning.  

En annan stor utmaning är teknikutveckling och 

välfärdsteknik. Det har under året arbetats fram en 

handlingsplan innehållande ett antal olika 

utvecklingsområden. 

Samverkansfrågorna kommer att bli viktigare, fler 

och mer komplexa. Samverkansfrågorna sker i 

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Kommunerna 

arbetar tillsammans med sjukhusvården och 

primärvården i Sjuhärad, för att underlätta för den 

enskilde som rör sig över huvudmannagränserna.  

En stor utmaning har under året varit att nästan helt 

avveckla verksamheten med mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn. 

Ekonomisk analys 

 

Sektorn som helhet uppvisar en negativ 

budgetavvikelse på 4,4 mnkr. Detta beror till stor 

del på att verksamheten har drabbats av minskade 

intäkter från Migrationsverket när det gäller 

ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket 

har långa handläggningstider och osäkerheten kring 

vissa beslut har varit och är mycket stor. Vid 

bokslutet görs en rimlighetsbedömning som innebär 

att verksamheten får minskade intäkter från 

Migrationsverket med cirka 4,0 mnkr i intäkter mot 

tidigare prognoser. När det gäller lokalhyror 

kommer individ- och familjeomsorgen att ha en 

överkapacitet på lokalytor som både påverkat 2018 

och kommer att påverka kostnaderna ett par år 

framåt. 

I bokslutet ska semesterlöneskulden beaktas. 

Eftersom en stor del av personalen under året har 

gått upp i tjänstgöringsgrad påverkas resultatet 

negativt med drygt 1 mnkr.  

Antalet externa placeringar inom missbruksvården 

har varit fler än budgeterat. På grund av 

sjuksköterskebristen under sommaren har 

användandet av bemanningsföretag varit 

nödvändigt. Behoven inom äldreomsorgen och 

hemsjukvården har ökat under året och under 

hösten har det varit stort tryck på 

korttidsverksamheten. Även beställningen inom 

funktionsnedsättning har varit större än budgeterat. 

Delvis har dessa underskott mötts upp med 

överskott i äldreomsorgens och 

funktionsnedsättningens utförarverksamheter. Sett 

till hela processen uppgår den negativa 

budgetavvikelsen för äldreomsorg till 3,7 mnkr. För 

processen funktionsnedsättning blir den 

sammanlagda positiva budgetavvikelsen 1,5 mnkr. 
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Beställning och kvalitet 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 28,0 26,0 21,3 

Kostnader  377,9 349,9 342,9 

Nettokostnader 349,9 323,9 321,6 

Budget 343,3 333,0 325,0 

Budgetavvikelse -6,6 9,1 3,4 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 81,4 82,1 -0,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 10,2% 8,8% 1,4% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 9,4 
 

8,0 1,4 

 

Väsentliga händelser 

 

Under året har det varit en ökning av beviljade 

insatser till äldreomsorgen i såväl egenregin som till 

extern utförare. Antalet beviljade timmar per 

brukare har ökat samtidigt som det är fler brukare 

som har ansökt om insatser. 

Flertalet patienter har ett mycket stort vård- och 

omsorgsbehov då de skrivs ut från sjukhus. Detta 

gör att många inte klarar av att gå hem direkt utan 

behöver under en period en korttidsplats innan de 

kan återgå hem. Då efterfrågan varit stor på dessa 

platser har inte alltid en plats kunnat erbjudas innan 

sjukhuset tagit ut betalansvarsdagar. 

Under våren genomfördes schemaförändringar 

inom hemsjukvården i syfte att anpassa personalens 

resurser utifrån verksamhetens behov men också 

som ett arbete mot att ha mer hälsosamma 

schemalösningar. En del av sjuksköterskorna har 

varit missnöjda med de nya schemalösningarna och 

har valt att säga upp sig. Detta har medfört ett 

intensivt rekryteringsarbete. Sommaren löstes till 

stor del med hjälp av timvikarier och 

bemanningsföretag. Rekryteringsarbetet under året 

har nu lett till att alla tjänster är tillsatta. 

När det gäller externa placeringar på vuxensidan har 

under året antalet placeringar ökat. Fokus har legat 

på att finna hållbara lösningar för personerna då de 

kommer hem igen. Under 2018 har det inte varit 

några nya LVM (lag 1988: 870 om vård av 

missbrukare i vissa fall) men flera personer har legat 

i riskzonen. En ökad samverkan mellan 

missbrukshandläggare och behandlingsenheten 

inom öppenvården har lett till ett ökat samarbete 

kring enskilda individer. Förhoppningsvis kommer 

detta på sikt leda till färre externa placeringar och 

ökade behandlingsmöjligheter på hemmaplan. 

Ekonomisk analys 

 

Beställning och kvalitet redovisar en negativ 

budgetavvikelse på 6,6 mnkr. Resultatet för 

beställningen till äldreomsorgen blev ett underskott 

i förhållande till budget på 4,9 mnkr. Detta 

innefattar då både intern beställning och beställning 

till extern utförare. Under året har hemtjänsttimmar 

till extern utförare ökat i större omfattning än till 

kommunens egna utförare. Analyser visar att de har 

många brukare med ett stort antal hemtjänsttimmar 

och att något fler väljer dem som utförare. 

I samband med att nya lagen om samverkan vid 

utskrivning från slutenvård har trätt i kraft har det 

skett en förändring gällande betalansvar för 

utskrivningsklara patienter på Södra Älvsborgs 

Sjukhus (SÄS). Betalansvaret inträder redan efter 

tre dagar. Beloppet har också höjts till 7 100 kr per 

dygn. För 2018 finns ett budgetunderskott på 0,6 

mnkr kopplat till betalansvar till SÄS. 

Kostnaderna för de bemanningssjuksköterskor som 

har anlitats under sommaren har till viss del vägts 

upp av vakanser men budgetunderskottet blir ändå 

1,3 mnkr. Vården har dock kunnat bedrivas på ett 

patientsäkert sätt. 

Det är något fler missbrukare som ansöker om 

externa placeringar men lösning försöker hittas till 

en så låg kostnad som möjligt. Samtidigt arbetas 

med att bygga upp verksamheten på hemmaplan i 

större omfattning. Budgetunderskottet på 

missbruksplaceringar uppgår till 2,3 mnkr.  
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Funktionsnedsättning 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 98,4 86,9 87,0 

Kostnader  121,2 111,8 102,8 

Nettokostnader 22,8 24,9 15,8 

Budget 24,4 22,5 16,3 

Budgetavvikelse 1,5 -2,5 0,6 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 194,1 183,7 10,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,2% 7,4% -1,2% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 9,4 
 

13,9 4,5 

 

Väsentliga händelser 

 

Ulricehamn ingår som en del i ett lokalt vård- och 

omsorgscollege som i juni 2018 har blivit 

certifierade. Ett samarbetsavtal är tecknat mellan 

utbildningsanordnare och arbetsgivare för att arbeta 

med utbildning och rekrytering. Ulricehamn ingår i 

det så kallade MUST-området, det vill säga 

kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga och 

Tranemo. För att kvalitetssäkra arbetsplatsförlagd 

praktik, har fler utbildningar genomförts i vård- och 

omsorgspedagogik, för att tillmötesgå behovet av 

utbildade handledare i verksamheten. 

Yrkeshögskoleutbildningen till stödpedagog som 

hålls i Borås, examinerade våren 2018 den första 

omgången. Under året har verksamheten anställt 

flera stödpedagoger som ett led i att höja 

kompetensen inom området för 

funktionsnedsättning.  

Behovet av ändamålsenliga bostäder för målgruppen 

ses öka över tid. Under 2018 har en förprojektering 

genomförts, där det har konstaterats att fyra av de 

befintliga gruppbostäderna inte uppfyller kraven på 

fullvärdig bostad. 

Volymen i daglig verksamhet fortsätter att öka, 

vilket gör att verksamheten behöver utvecklas även 

under 2019. Under 2018 har det verkställts 20 nya 

uppdrag. Ytterligare en företagsgrupp har startats 

och den är i samarbete med IRO och Lager 157 

Logistics. Verksamheten är förlagd på IRO och det 

har varit ett mycket positivt samarbete för alla 

parter. Som ett led i att stimulera till sysselsättning 

och arbete höjdes habiliteringsersättning för 

personer med beslut enligt lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Utifrån likställighetsprincipen har det även beslutats 

om att införa habiliteringsersättning även för 

personer med beslut enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). 

Vidare har arbetet med heltid som norm pågått med 

utbildningar och aktivt arbete. Fler personer har fått 

en heltidsanställning.  

En brukarundersökning genomfördes även under 

2018 i syfte att undersöka brukares uppfattning 

kring ett antal kvalitetsindikatorer. Som ett led i 

utvecklingsarbetet kommer resultatet att tas om 

hand. 

Ekonomisk analys 

 

Funktionsnedsättning redovisar en positiv 

budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Året inleddes med 

förhållandevis höga personalkostnader på grund av 

sjukfrånvaro och vård av barn, vilket även har 

resulterat i kostnader för övertid. Sjukfrånvaron har 

under året minskat och därmed också 

merkostnaden. I verksamheten har det även under 

vissa perioder förekommit en lägre bemanning än 

bemanningskravet på grund av svårighet att få in 

vikarier.  

Boendeenheterna gör ett budgetöverskott. Orsaken 

är att anpassningar har gjorts för att möta upp och 

förändra bemanning samt samordna 

personalresurser. På korttidsboendet finns en 

negativ budgetavvikelse som förklaras av att antalet 

dygn på korttiden har varit lägre än föregående år 

med färre personer. Dock är behovet av stöd fortsatt 

stort för de som finns inskrivna. Avbokningar med 

kort varsel som innebär svårighet att anpassa 

personal efter föränderliga villkor är en utmaning. 

Det finns en negativ budgetavvikelse för personlig 

assistans samt ledsagning och avlösning. Den 

förklaras av att ersättning ej fullt kompenserar 

kostnaden och tiden för besluten. Det är framför allt 

kopplat till projekt där vaken natt eller sovande jour, 

finns.  

Den negativa budgetavvikelsen för boendestöd 

förklaras av ett större behov av semestervikarier än 

budgeterat.  

Under året har fler beslut på daglig verksamhet 

verkställts och en utökning har skett inom befintlig 

budgetram.   
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 39,3 68,8 109,2 

Kostnader  98,8 117,0 141,2 

Nettokostnader 59,5 48,3 32,0 

Budget 57,4 53,1 43,2 

Budgetavvikelse -2,0 4,9 11,2 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 97,7 118,8 -21,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 4,7% 4,4% 0,3% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 4,0 
 

4,2 -0,2 

 

Väsentliga händelser 

 

Under året har antalet ärenden inom 

försörjningsstödet svängt både uppåt och nedåt. 

Under försommaren anslöt sig enheten till en digital 

tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad 

handläggning. Tjänsten innebär att information 

inhämtas digitalt från andra aktörer som A-kassan, 

Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket. 

Integrationscenter har tagit emot 26 

kommunanvisningar från Migrationsverket. Utöver 

detta har Integrationscenter kontakt med ytterligare 

cirka 100 egenbosatta personer som under året har 

anlänt till kommunen. Arbetscenter arbetar 

framgångsrikt vidare med Delegationen för Unga 

och Nyanlända i Arbete, DUNA. Antalet 

arbetsmarknadsanställningar har varit färre än 

budgeterat. Framåt arbetas mot en ökning av dessa. 

Utökat samarbete med verksamheten beställning 

och kvalitet är under uppbyggnad på två större 

huvudområden: hemmaplanslösningar för personer 

med missbruksproblematik och olika former av 

socialt boende för olika målgrupper. Exempelvis 

träningslägenhet. 

Det sista hem för vård eller boende (HVB) för 

ensamkommande barn stängdes i oktober. Under 

2018 har verksamheten fått 3 anvisningar av 

ensamkommande barn. De statliga ersättningarna 

avseende HVB har därmed upphört, samtidigt som 

vissa kostnader finns kvar. Det gäller lokalhyror och 

löner under uppsägningstiden. De tillfälliga 

riktlinjerna för ensamkommande enligt 4:2 SoL som 

medgav bistånd till boende har upphört att gälla vid 

årsskiftet. 

Ekonomisk analys 

 

Budgetavvikelsen för 2018 uppgår till -2 mnkr. 

Orsaken till den negativa avvikelsen är i huvudsak 

förändringar i Migrationsverkets bedömningar av 

vilka barn som kommunen har rätt till ersättning 

för. Ulricehamns kommun och Migrationsverket 

hade olika förhållningssätt avseende personer som 

skrivits upp i ålder, innan de medicinska 

åldersbedömningarna har börjat utföras. Under året 

har budgetöverskottet minskat successivt, i takt med 

att ungdomarna med placeringar blivit allt färre.  

Under oktober har kommunens sista HVB för 

ensamkommande barn avvecklats. Den snabba och 

kraftiga minskningen av ensamkommande barn har 

inneburit anpassningar till en betydligt mindre 

verksamhet, vilket genererar 

omställningskostnader. Ett större antal 

behandlingsassistenter är omplacerade eller 

uppsagda på grund av arbetsbrist. Alla har erbjudits 

annan anställning i kommunen.  

Lokalhyran för Atlas på Nygatan är cirka 1 mnkr per 

år, vilket hittills har finansierats av statliga intäkter. 

För att undvika alltför stor överkapacitet på lokaler, 

har Öppenvårdsenheten flyttat in på Nygatan och 

tidigare lokal på Södra Kullagatan är uppsagd. 

Övriga delar av verksamheten gör resultat i balans 

med budget. Fram till november har barn och unga 

inte haft någon extern institutionsplacering. 

Placeringen delfinansieras av regionen.  

Försörjningsstödet har länge legat lågt då 

arbetslösheten är låg. Försörjningsstödet påverkas 

av konjunkturen och hur olika ersättningar/bidrag 

förändras för enskilda. Ett exempel på påverkan är 

barnbidragets höjning i mars 2018. På sikt är 

avsikten att ytterligare fördjupa samarbetet mellan 

försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten för 

att fler ska nå egen hållbar försörjning. 
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Äldreomsorg 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 157,9 147,0 147,9 

Kostnader  229,5 218,0 212,4 

Nettokostnader 71,6 71,0 64,5 

Budget 72,8 69,3 64,9 

Budgetavvikelse 1,2 -1,6 0,4 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 383,1 381,9 1,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,8% 7,1% 0,7% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 25,4 
 

24,4  1,0  

 

Väsentliga händelser 

 

Under 2018 har äldreomsorgen mottagit statliga 

stimulansmedel uppgående till 5,8 mnkr. Medlen 

har likt tidigare år använts för att öka bemanningen 

på de somatiska boendena samt utökning av 

enhetschefstjänst som började 2017. 

Under året har all personal på Ryttershov, 

kommunens demenscentrum, utbildats i bemötande 

av utåtagerande demenssjuka personer. Under året 

har Ryttershov tillsammans med Resurscentrum 

och Hökerumsgården fått nya trygghetslarm 

installerade som är wifi-baserade. Larmet på 

Hökerumsgården tillsammans med flera andra 

välfärdsteknologiska satsningar har finansierats 

med statligt investeringsstöd. Verksamheten har 

fortsatt att implementera TES (trygghet, enkelhet, 

säkerhet) i särskilt boende. Två enheter är i drift och 

ett tredje är på gång. TES underlättar planering 

samt ökar kvaliteten och tryggheten. 

Verksamheten har fortsatt arbeta med nya vård- och 

omsorgsboendet i Gällstad. Boendet kommer att 

byggas i fem avdelningar med tio lägenheter i varje, 

vilket är en utökning med 13 platser jämfört med 

nuvarande Ekero. Alla platser byggs som 

demensboende men det är möjligt att efter behov 

styra inriktning på avdelningarna. 

Inom korttiden och hemtjänsten har trycket varit 

större än väntat, vilket har gjort att fler rum har 

varit upptagna på korttiden och hemtjänsten har 

haft fler insatser att utföra. Detta beror i sin tur på 

att antal platser i särskilt boende är för få. Dessutom 

upptas flera platser på korttiden av brukare som 

väntar på permanent plats och inte kan gå hem till 

ordinärt boende.  

Från januari 2018 har hemtjänsten nattetid utgått 

från samma enhet i centralorten. Detta har lett till 

bättre samordning och bemanning samt kontinuitet 

för brukarna nattetid. 

Friskvårdsaktiviteter för äldre har anordnats på alla 

boenden så att brukarna har fått möjlighet att delta i 

aktiviteter så som konserter, utflykter, grillkvällar 

och dans. 

Vidare har äldreomsorgen under året arbetat aktivt 

för att implementera heltid som norm i 

verksamheten. Från och med januari 2019 har alla 

anställda erbjudits heltid. Fortsatt arbete för att fler 

ska arbeta en högre tjänstgöringsgrad fortgår. 

Under året har ett stort problem varit att rekrytera 

fullt ut till sommarsemestern, vilket har resulterat i 

att ordinarie personal i vissa fall har beordrats in för 

att täcka behovet. 

Ekonomisk analys 

 

Under året har det varit en högre beställning än 

väntat, framförallt kopplat till hemtjänst och korttid. 

Den högre beställningen har lett till mer arbetad tid 

och högre personalkostnader än budgeterat. 

Personalkostnaderna har inte ökat i samma 

omfattning som beställningen, vilket beror på att 

verksamheten kunnat hålla en högre beläggning på 

särskilt boende samt korttiden utan att höja 

bemanningen i samma takt. 

Äldreomsorgen har under slutet av året behövt köpa 

in stora mängder av arbetskläder med anledning av 

den nya föreskriften AFS 2018:4 som reglerar 

hantering av arbetskläder. 

Fortfarande är det en obalans på en enhet där 

kostnaderna inte följer beställningen trots stort 

fokus under året på att arbeta med detta. 

Budgetavvikelsen på 1,2 mnkr är sämre än 

prognostiserat. Det beror dels på kostnad för ökad 

semesterlöneskuld, dels för att den arbetade tiden 

har varit betydligt högre i december 2018 i 

jämförelse med 2017. Ovannämnda poster uppgår 

till cirka 1 mnkr vardera. Anmärkningsvärt med 

semesterlöneskulden är att antalet sparade 

semesterdagar är färre 2018 än 2017. Ökningen 

beror istället på att många medarbetare nu har en 
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högre sysselsättningsgrad i sin grundanställning och 

tidigare sparade dagar har fått ett större värde nu.  



 

50 
 

Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Utfall 
2017 

Sektorstöd service 2,1 2,8 2,5 

Fastighet * -1,8 -1,3 7,1 

IT -0,6 0,0 -0,7 

Kommunservice * 24,8 25,0 9,9 

Kost 6,2 6,6 5,7 

Kultur och fritid * 47,4 48,0 46,7 

Sektor service * 78,1 81,1 71,2 

*Jämförelsesiffror ej rättvisande då organisationsförändringar 

har skett från 2017 till 2018. 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter 240,1 232,9 226,8 

Kostnader  318,2 304,1 292,8 

Nettokostnader 78,1 71,2 66,0 

Budget 81,1 74,4 69,9 

Budgetavvikelse 3,0 3,2 3,9 

 

    

Personaltal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 233,3 235,0 -1,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 7,6% 6,2% 1,4% 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

14,3 13,7 0,6 

med långtidssjukfrånvaro    

 

    

Volymtal Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Antal telefonsamtal till växeln 54 206 51 146 52 891 

Förvaltade kvadratmeter 168 000 162 943 161 350 

Antal besök simhallen 80 332 89 080 81 852 

Antal besök biblioteket 70 960 75 542 78 291 

Volymer enheter (dvs  6 231 5 076 4 625 

läsplattor, accesspunkter)    

Antal serverade luncher 870 332 875 900 877 992 

 

Väsentliga händelser 

Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har under året 

tagit fart efter att kommunfullmäktige i februari 

fattade beslut om medel för projektering och 

arkitekttävling. Under hösten beslutades det att 

arbetet med Sveriges Arkitekter skulle avslutats då 

arkitekttävlingen inte gick att genomföra i den form 

som det var tänkt. Ny inriktning blev att de tre 

arkitektfirmorna som har ramavtal med kommunen 

kommer att få uppdrag att skissa till ett nytt 

stadsbibliotek. 

 

Inför världscuptävlingarna 2019 arbetades ett nytt 

avtal med Ulricehamns Ski Event AB (USE) fram 

och avtalet beslutades av kommunfullmäktige i 

mars. I avtalet med USE regleras bolagets 

medfinansiering gällande den investering som 

behövde göras i anläggningen samt ersättningen till 

kommunen för de ökade driftskostnader som 

uppstår till följd av investeringen. I avtalet regleras 

även vilka åtgärder som behöver utföras på 

anläggningen. Åtgärderna, som handlade om 

markarbeten, publiktunnlar och utbyggnad av 

konstsnöanläggningen, har utförts under sommaren 

och hösten. 

Sommarvågen har genomförts med flera aktiviteter 

under sommarlovet både vid Sturebadet och på flera 

andra platser i kommunen. Verksamheten har varit 

mycket lyckosam med stora besöksskaror. 

Lovaktiviteter för barn och unga har också 

arrangerats på biblioteken under hela sommaren. 

Program som pysselverkstäder, Sommarboken, 

musikföreställningar, workshops, street art-läger 

har varit välbesökta och uppskattade. Med hjälp av 

en särskild statlig satsning har kostnadsfri 

simundervisning för barn i förskoleklass kunnat 

genomföras i simhallen under sommaren. 

Öppethållandet vid simhallen har förstärkts från 

årsskiftet efter kundernas önskemål. Detta har 

inneburit en tidigare start för morgonbad på 

tisdagar, torsdagar och fredagar från 06.30 mot 

tidigare 07.00. 

Den varma sommaren förde med sig mycket 

aktivitet vid Åsunden och åtgärder mot kanadagäss 

var nödvändigt då fåglarna med sin spillning gjorde 

badvattnet otjänligt och det var otrevligt att vistas 

på gräsytor och bryggor. Kommunens skogslag har 

under året prioriterat infarterna till Ulricehamn 

samt Lassalyckans uppfart, mellan simhallen och 

stadionområdet, vilket har bemötts väldigt positivt 

av kommuninvånarna. Kommunservice har under 

året genomfört en upphandling för snöröjning och 

grönyteskötsel. Det nya avtalet träder i kraft 2019. 

Den 25 augusti deltog verksamhet kost i 

arrangemanget "Smaka på Ulricehamn". Syftet var 

att visa upp för kommuninvånarna i Ulricehamn vad 

som kan serveras på förskolor, skolor, vård- och 

omsorgsboenden samt i matlåda för personer i 

ordinärt boende. Verksamheten bjöd på köttbullar, 

falafel, skink- och pepparrotssnitt samt 

chokladmousse. Det blev en väldigt lyckad dag med 

många besökare. 
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Tillsammans med verksamhet äldreomsorg arbetar 

verksamhet kost fortsatt med implementeringen av 

en ny modell gällande vilka måltider som ska 

erbjudas personer som bor på kommunens vård- 

och omsorgsboenden. Syftet är att minska nattfastan 

och förebygga undernäring. För att stimulera aptiten 

serveras bland annat en förfrukost och aptitretare 

före lunch. 

Under många år har Ulricehamns kommun 

samarbetat med Borås stad gällande 

livsmedelsupphandling. I höstas togs ett nytt beslut 

att samarbetet med Borås stad skulle avbrytas. 

Kommande livsmedelsupphandling ska nu 

genomföras tillsammans med Bollebygd, Svenljunga 

och Tranemo. 

Under årets första månader har ombyggnationer i 

Hökerums skola, stadshusets reception samt 

Jägaregatan 1 (gamla museet) kunnat färdigställas. 

Medel för projektering har beviljats gällande två 

projekt. Nytt vård- och omsorgsboende och förskola 

i Gällstad med inriktning att bygga ett 

samverkanshus samt för renovering och tillbyggnad 

av sim- och sporthallen. Vad gäller samverkanshuset 

i Gällstad pågår parallellt arbete med 

detaljplanarbete och förprojektering. Upprustning 

av skolgård i Hökerum och Hössna har skett under 

året. Tillbyggnad av Hössna förskola har påbörjats 

och beräknas färdigställas våren 2019. 

Upphandlingen av om-och tillbyggnad av förskolan 

Tre Rosor är klar och byggstart sker i februari 2019. 

Förprojektering inför ombyggnad av kommunens 

fyra gamla gruppbostäder pågår. Projektering av två 

utav dem har inletts under hösten efter medel 

beviljats. Dessa två planeras att byggas om under 

2019/2020. 

Inom verksamhet IT har projektet gällande att byta 

brandvägg fortsatt. Arbetet har flutit på men har 

dock tagit något längre tid än planerat då problem 

har uppstått på vägen som varit svåra att förutse. 

Arbetet påbörjades i november månad 2017 och 

avslutades i oktober 2018. 

Till följd av att antalet enheter (datorarbetsplatser, 

iPads, smartphones) ökar uppstår också behovet av 

trådlöst nätverk och fler accesspunkter. Under mars 

månad bytte verksamheten därför ut de centrala 

enheterna vad gäller det trådlösa nätverket. 

Verksamhet IT har under våren utbildat ytterligare 

två tekniker i denna teknik för att möta det ökande 

behovet av stöd. Under året har verksamhet IT 

genomfört två aktiviteter gällande den skarpa 

uppsättningen av Lynctelefoni och uppgraderingen 

av kommunens hänvisningssystem. 

Som en del i säkerhetsarbetet har Traps köpts in, 

vilket är ett klientskydd på varje klient/enhet. Även 

spamskyddet, filtrering av e-post, har utvärderats 

under hösten och införts vid årsskiftet. Optimering 

av dessa två pågår. Möjligheten att använda det 

spamskydd som tidigare fanns försvann vid 

årsskiftet då produkten upphörde. 

Ekonomisk analys 

Sektor service redovisar ett överskott jämfört med 

budget om 3,0 mnkr. Personalkostnaderna avviker 

positivt med närmre 2,5 mnkr inom sektorn och 

samtliga verksamheter förutom kultur och fritid har 

ett budgetöverskott här. Det handlar om vakanser 

under en tid då rekrytering pågår, partiella 

föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukfrånvaro 

som har tillsatts med egen pool eller inte ersatts fullt 

ut. 

Kultur och fritid redovisar ett överskott jämfört med 

budget på cirka 0,5 mnkr. Den allra största delen av 

överskottet genereras från simhallen där intäkterna 

överstiger budget med över 0,7 mnkr. Verksamheten 

har förbrukat statsbidrag på 1,5 mnkr för gratis 

simskola till förskoleklass, lovaktiviteter, 

sommarlovsaktiviteter, öppen fritidsverksamhet, 

läsmuskler för små samt skapande skola. 

Verksamhet IT redovisar ett överskott med knappt 

0,6 mnkr och då är Tranemo kommuns vinstandel 

borträknad. Det positiva resultatet har bland annat 

berott på att IT under året använt färre 

konsulttimmar än vad som var planerat i budget 

samt att kostnaderna för telefon och 

datakommunikation har blivit lägre än beräknat. 

Verksamhet fastighet redovisar ett överskott jämfört 

med budget med cirka 0,4 mnkr. Anledningen till 

överskottet beror till största del på att det har 

förekommit vakanser som fastighetstekniker och att 

verksamheten inte varit fullbemannade på grund av 

sjukskrivningar. 

Verksamhet kost redovisar ett överskott jämfört 

med budget på cirka 0,4 mnkr. Under året har 

verksamheten sålt fler portioner än vad som var 

budgeterat och detta har gett ett positiv resultat. 

Personalkostnaderna är lägre jämfört med budget. 

På kostnadssidan finns det ett underskott kopplat 

till transporter. 

Kommunservice redovisar ett överskott jämfört med 

budget på drygt 0,2 mnkr. Lokalvården står för den 

största delen och den är främst kopplad till 

personalkostnader och bemanning. Park och skog 

har kostnader för snöröjning som överstiger budget 
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med cirka 0,5 mnkr men redovisar endast ett 

marginellt budgetunderskott på totalen.  



 

53 
 

Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 
    

Belopp (mnkr) 2018 Budget 
2018 

2017 

Intäkter 0,4 0,4 0,4 

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

Resultat efter 

Fin. poster 
-0,7 -0,8 -0,7 

Koncernbidrag 1,3 1,3 1,3 

Resultat före skatt 0,6 0,5 0,6 

 

Väsentliga händelser 

Under 2018 har Ulricehamns Stadshus AB hållit fyra 
ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte. 
Bolagsstämma hölls 11 april. Ett dialogmöte har 
hållits med Näringsliv Ulricehamn AB och ett med 
Ulricehamns Energi AB. STUBO AB har deltagit 
vid två dialogmöten.  
 
Bolagsdokumenten inom koncernen har varit 
föremål för en översyn. Översynen innefattar 
avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig 
samordning av funktioner. Med anledning av detta 
uppdrag presenteras förslag till ändringar i 
bolagsordningar och ägardirektiv för moderbolaget 
Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 
Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv 
Ulricehamn AB. Även företagspolicyn har reviderats 
och genomgått stora redaktionella ändringar. 
Företagspolicyn föreslås byta namn till bolagspolicy. 
Kommunstyrelsen antog förslaget den 1 mars och 
fullmäktige den 22 mars.  
 
VD i Ulricehamns Stadshus AB har biträtt 
Näringsliv Ulricehamn AB i förhandlingarna när det 
gäller försäljningen av det delägda bolaget Vist 
Fastighets AB. 
 

Ekonomi 

Resultatet 2018 uppgick efter koncernbidrag till 0,4 

mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat.  

 

 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 
2018 

Budget 
2018 2017 

Intäkter 267,5 257,2 257,1 

Kostnader  -209,1 -207,1 -194,6 

Resultat efter 

Fin. poster 
58,4 50,1 62,5 

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

Resultat före skatt 0,4 0,1 0,3 

 

    
Personaltal  

2018 
 

2017 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 72,0 74,0 -2,0 

Total sjukfrånvaro 3,6% 5,0 % -1,4 % 

 

 

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. Under 2018 
har arbetet med detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning pågått samt 
förberedelser för upphandling av panna startat. 

Under året har etapp två av fyra i arbetet med att 

sluttäcka den gamla deponin på Övreskogs 

återvinningscentral färdigställts. Lakvattendammen 

har färdigställts med erforderligt jordlager och 

växtlighet.  

Återvinningscentralen har utökats med fler 

fraktioner och flertalet satsningar på återbruk har 

genomförts. 

Då Rönnåsens industriområde expanderar har 

diskussioner förts med Vattenfall för att utöka 

koncessionsområdet österut då leveranskapacitet 

finns. Vattenfall är positiva till en omfördelning och 

ärendet ligger nu för godkännande hos 

Energimarknadsinspektionen.  

Intresset för anslutning av fiberoptik till bostäder 

och företag är fortsatt stort. Arbete pågår nu i 

tätorten och snart har samtliga tätorter anslutits till 

fibernätet. Nedgrävning av fiber innebär även en 

förbättring av elnätet och upprustning av 

gatubelysning då så långt som möjligt samförläggs 

produkterna. Exempelvis genom nedgrävning av 

tidigare luftledningar.  
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Under året har Frölunda by anslutits till VA-nätet. 
Arbetet med att ta fram en ny reservvattentäkt för 
ett av kommunens större nät har startats. 
Provborrning och provpumpning har genomförts. 
Ytterligare långtidspumpning kommer att ske under 
2019 innan beslut kan fattas om lämpligheten i 
täkten.  

 

Sommarens torka har inte inneburit någon större 

negativ effekt på nivåerna i brunnarna och något 

bevattningsförbud har inte varit aktuellt. 

Ekonomi 

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 62,1 

mnkr (66,4 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 

uppgår till 58,4 mnkr (62,5 mnkr). Avkastning på 

genomsnittligt eget kapital är 16 % (19 %) och 

soliditeten har ökat från 49 % till 50 %. 

Investeringarna uppgår till 94,6mnkr (92,7 mnkr). 

Fiber och elnät är de verksamheter som har 

investerat mest. 

 

STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2018 Budget 
2018 

2017 

Intäkter 81,6 74,5 97,1 

Kostnader  -73,3 -67,8 -74,7 

Resultat efter 

Fin. poster 
8,3 6,7 22,4 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 8,3 6,7 22,4 

 

    
Personaltal  

2018 
 

2017 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 20,0 18,9 1,1 

Total sjukfrånvaro 11,6% 7,6 % 4,0 % 

 

Väsentliga händelser 

Under 2018 färdigställdes 19 nya lägenheter i 
Gällstad, Hökerum och Ulricehamn. 

Underhållsbudgeten har utökats från 12 mnkr till 17 
mnkr för att möta de stora behoven inom 
fastighetsbeståndet. Planerat underhåll har omfattat 
fasader, fönster, energieffektiviseringar samt internt 
underhåll i lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen. 

Upplevd trygghet är en avgörande faktor i det goda 
boendet. Trygghetsvandringar har genomförts och 
förbättringar har gjorts i belysning såväl utvändigt 
som invändigt. Passersystem har installerats samt 

buskar och träd har setts över i utemiljön. 
Trygghetsskapande åtgärder är fortsatt i fokus 
kommande år. 

Under hösten driftsattes ytterligare en anläggning 
för produktion av sol-el. Solcellerna är placerade på 
de nybyggda husen på Sanatorievägen. Toppeffekten 
är 38 kW. 

Under hösten startade även projektet "Sköna Gröna 
Karlslätt" med hyresgästdialoger för att fånga de 
boendes tankar om en trygg och inkluderande 
utemiljö. Projektet som har delfinansiering från 
Boverket syftar till att skapa en attraktiv utemiljö 
som stimulerar till aktiva och sociala 
utomhusaktiviteter samt social sammanhållning. 

Ekonomi 

Resultatet för 2018 visar ett överskott på 8,3 mnkr 
före skatt. Bolaget visar ett positivt resultat tack vare 
realisationsvinster från fyra fastighetsförsäljningar 
och en hög uthyrningsgrad. Realisationsvinsterna 
har möjliggjort en ökning av underhållet från 12 
mnkr till 17 mnkr.  

 

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,6 %, vilket 

ska jämföras med avkastningskravet som är 5,0 %. 

Det egna kapitalet uppgår till 131 mnkr, vilket 

innebär en soliditet på 30 %. Skuldsättningsgraden 

är 2,3 (SABO-företag 2,1) samt belåningsgrad 

fastigheter är 68,7 % (SABO-företag 64,6 %.). Den 

sammanlagda ekonomiska vakansgraden 

(hyresbortfall i kronor) under året var 1,7 % (2,0 %). 

Bostadshyran höjdes i genomsnitt med 1,5 %, vilket 

ska jämföras med den budgeterade hyreshöjningen 

på 2 %.
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NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2018 Budget 
2018 

2017 

Intäkter 1,7 1,9 2,9 

Kostnader  -9,9 -10,1 -10,2 

Resultat efter 

Fin. poster 
-8,2 -8,2 -7,3 

Koncernbidrag 8,2 8,2 8,2 

Resultat före skatt 0,0 0,0 0,9 

 

    
Personaltal  

2018 
 

2017 
Förän- 
ndring 

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

Total sjukfrånvaro 1,2% 1,1 % 0,1 % 

 

Väsentliga händelser 

Under mars tillträdde Camilla Palm som VD och 
under juli började Linda Fritzson som ny 
handelsutvecklare, tjänsten delas med 
cityföreningen. 

Det har genomförts 319 företagsbesök under året. 
Några av de event som har genomförts är 
nätverksträffar, workshops, mässor, dialogluncher 
samt studiebesök. Uppsatta mål för året gällande 
besök på våra hemsidor, företagsbesök samt 
medverkan på närverksträffar och event, har 
uppfyllts. 

Ulricehamns Turistbyrå öppettider har ändrats 
under vinterhalvåret samtidigt som en chattfunktion 
på hemsidan har installerats. Detta för att möta 
efterfrågan och fler besökare söker information via 
hemsidan.  

Under hösten har det genomförts 
fastighetsägarmöte med fastighetsägarna som 
förening och fastighetsägarna längs med gågatan. 
Man tog bland annat upp Vision 2020, ett arbete 
som börjades med 2010 och som nu ska aktualiseras 
och arbetas vidare med. 

Vid ett par tillfällen har träffar med skolledningen 
och kommunens studie- och yrkesvägledare hållits 
för att diskutera samarbete mellan skola och 
näringsliv samt prao som kommer att återinföras. 

Arbetet med Världscupen har intensifierats under 
höst och vinter. Tillväxtmedel har sökts från 
Kommunalförbundet och medel har beviljats för att 
arrangera olika typer av aktiviteter och evenemang 
före och under Världscupen.  

Under årets uppmärksammandes Ulricehamn som 
enda nykomling på placering 16 på listan för bästa 
logistikläge genom en artikel i bilaga till Dagens 
Industri. 

 

 

I december såldes andelarna i dotterbolaget Vist 
Fastighets AB till New Wave Group. 

Ekonomi 

Bolaget gör ett nollresultat för året. Erhållet 

koncernbidrag ligger i nivå med de kostnader 

bolaget har haft under året. Omsättningen har 

minskat med cirka 1,2 mnkr främst på grund av det 

avslutade projektet Cykla och vandra samt 

försäljning av biljetter och merchandise vid World 

Cup 2017 som ingick i 2017 års siffror. Övriga 

externa kostnader har minskat med 1 mnkr vilket 

också kan hänföras till projektet Cykla och 

vandra. Personalkostnader har ökat mot föregående 

år då poster som var vakanta under föregående har 

tillsatts.   
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Nämnder 

Samverkansnämnd miljö och bygg, 

Tranemo och Ulricehamn 

Sedan 1/9 2013 har Ulricehamn och Tranemo haft 

en gemensam nämnd, Samverkansnämnden miljö 

och bygg, som fullgör kommunernas uppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet 

samt inom byggområdet utifrån plan- och 

bygglagen, beträffande ärenden och andra uppgifter 

som avser myndighetsutövning mot enskild. 

Samverkansnämnden miljö och bygg har även 

ansvarat för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning 

och förordningar som styr nämndens verksamhet. 

Nämnden ansvarar för kommunernas uppgifter 

avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen, 

tobakslagen och lagen om handel med receptfria 

läkemedel som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen. Nämnden består av 3 politiker och 3 

ersättare från vardera kommunen, där var kommun 

täcker kostnader för sina politiker.  

Under 2018 hanterades 126 ärenden, varav 46 

miljö- 79 bygg- och 24 allmänna ärenden av 

nämnden vid 10 sammanträden.  Under året har 

bland annat lov för ett bibliotek i Tranemo, ett 

flertal flerfamiljshus samt tillsynsärenden noterats 

på byggsidan.  När det gäller miljöärenden har 

strandskyddsdispenser dominerat. Föreläggande om 

att komma in med handlingsplan för åtgärder vid 

gamla impregneringen i Limmared kan noteras 

samt ett flertal serveringstillstånd för alkohol.  

Utöver detta fattades på nämndens uppdrag 1215 

delegationsbeslut inom bygg, samt 1112 

delegationsbeslut inom miljö- och 

livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 15 

delegationsbeslut.  

Tillsynsarbetet följer de av samverkansnämnden 

antagna tillsyns- och kontrollplaner som följs upp 

tertialvis. Tillsynen har 2018 följt planerna i stort 

men med vissa brister på grund av vakanser samt 

förberedande arbete inför avvecklingen av 

samverkan med Tranemo kommun. 

Samverkansnämnden miljö och byggs verksamhet 

framkommer mer detaljerad i byggenhetens och 

miljöenhetens verksamhetsplaner. 

Individnämnd 

Individnämnden fullgör kommunens uppgifter 

enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten 

och den kommunala hälso- och sjukvården som 

avser myndighetsutövning mot enskild. 

Individnämnden fullgör vidare kommunens  

 

uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

utbildningsområdet som avser myndighetsutövning 

mot enskild.  

Individnämnden består av tre ledamöter och tre 

ersättare. Under 2018 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 2018 fattat 

3 beslut i ärende som rör myndighetsutövning mot 

enskild inom utbildningsområdet.  

Exempel på ärendetyper som behandlas av 

nämnden: 

• Beslut att bevilja bistånd i form av boende i 

familjehem, HVB eller stödboende  

• Övervägande om fortsatt placering i 

familjehem, HVB eller stödboende 

• Ansökan hos förvaltningsrätten om vård 

enligt LVU respektive LVM 

• Medgivande att bli familjehem  

• Ansökan om vårdnadsöverflytt 

• Avbrytande av faderskapsärende 

• Yttrande vid adoption 

 

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 2018 sammanträtt vid fyra 

tillfällen. Nämnden har fortsatt att jobba med 

nyckeltalen samt med uppföljning av support, 
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redovisning avbrott och incidenter samt hur 

beredskapen nyttjats. 
Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden är kommunens beslutande 

organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet att 

överta hela eller delar av beslutanderätten för 

kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de 

beslut som en eventuell uppkommen krissituation 

kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till händelsens art och omfattning. 

 

Krisledningsnämnden har inte genomfört något 

protokollfört sammanträde under 2018.  

Valnämnd 

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

vad som föreskrivs i vallagen och övriga 

författningar som gäller allmänna val. Valnämnden 

har under 2018 genomfört val till Riksdag, Kommun 

och Landsting samt startat arbetet inför val till 

Europaparlamentet 2019.  
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Finansiella rapporter 
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Resultaträkning 
 

      
Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  

  Not 

 

2018 2017 2018 2017 
Verksamhetens intäkter 1 532,1 557,1 253,9 291,4 

Verksamhetens kostnader 2,23 -1 696,5 -1 654,9 -1 533,4 -1 505,5 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -109,9 -109,7 -62,9 -56,9 

Verksamhetens nettokostnader  -1 274,3 -1 207,5 -1 342,4 -1 271,0 

Skatteintäkter 3 1 038,9 1007,4 1 038 9 1007,4 

Generella statsbidrag och utjämning 4 330,8 327,4 330,8 327,4 

Finansiella intäkter 5 8,2 35,3 16,9 21,4 

Finansiella kostnader 6,24 -8,5 -9,8 -10,5 -9,6 

Resultat före extraordinära poster  95,1 152,8 33,7 75,6 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader  -8,5 -12,2   

Årets resultat  86,6 140,6 33,7 75,6 

 

 

Kassaflödesrapport 

      
Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  

 Not 2018 2017 2018 2017 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  89,5 152,2 33,7 75,6 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7 127,3 112,4 64,4 59,5 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar  -6,5 -2,5 -6,5 -2,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  210,4 262,1 91,6 132,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -32,5 37,2 -3,0 16,6 

Ökning/minskning förråd och varulager  -1,7 4,6 -1,9 4,4 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  8,2 -19,1 -2,1 6,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  184,5 284,8 84,6 160,4 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -218,9 -249,2 -100,2 -138,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6,5 1,3 0,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag  9,8 5,9 6,3 1,6 

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -202,5 -244,4 -93,9 -139,5 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga skulder  -8,0 -0,1 2,0 -0,1 

Amortering av långfristiga skulder  -1,5 -90,0 0,0 -90,0 

Ökning långfristiga fordringar  -1,3 -13,9 -1,3 -23,8 

Minskning av långfristiga fordringar  50,2 0,1 50,2 0,1 

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

Ökning långfristigt placerade medel  -2,9 -8,3 -2,9 -8,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  36,4 -112,2 48,0 -122,1 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

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

Årets kassaflöde   18,4 -71,8 38,7 -101,2 

Likvida medel vid periodens början  159,0 230,8 98,8 200,0 
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Likvida medel vid periodens slut  177,4 159,0 137,5 98,8 

Balansräkning 
 

      
Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen  

    2018 2017 2018 2017 
 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 8 5,9 7,2 5,9 7,2 

Materiella anläggningstillgångar   
 

 
 

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 283,6 1 289,4 788,9 759,4 

-Maskiner och inventarier 10 652,8 619,3 63,0 52,5 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 118,8 110,7 65,4 73,1 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 055,2 2019,4 917,3 885,0 

Finansiella anläggningstillgångar 12 176,9 174,1 912,8 960,0 

Summa anläggningstillgångar  2 238,0 2 200,7 1 836,0 1 852,2 

      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 3,0 1,7 3,0 1,7 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd  13,0 11,3 9,3 7,4 

-Fordringar 14 160,2 128,5 73,8 70,9 

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

-Kassa och bank  117,4 98,9 77,5 38,6 

Summa omsättningstillgångar  350,6 298,8 220,6 177,0 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 591,6 2 501,2 2 059,7 2 030,9 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 22     

-Årets resultat  86,6 140,6 33,7 75,6 

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

-Övrigt eget kapital  1 391,1 1 250,5 1 191,8 1 116,2 

Summa Eget Kapital  1529,1 1 442,5 1 276,9 1 243,2 

Minoritetsintressen  0 10,1   

Avsättningar       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15,16 17,5 15,8 17,5 15,8 

-Andra avsättningar  107,1 111,6 38,1 44,7 

Summa avsättningar  124,6 127,4 55,6 60,5 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 617,9 613,8 493,0 490,9 

Kortfristiga skulder 19 320,0 307,4 234,2 236,3 

Summa Avsättningar och Skulder  1 062,5 1 048,6 782,8 787,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   2 591,6  2 501,2 2 059,7 2 030,9 

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

Ansvarsförbindelser      

-Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller 
avsättningar 

17,20 454,8 463,7 454,8 463,7 

-Övriga ansvarsförbindelser 21 108,7 110,6 108,7 110,6 
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Noter, upplysningar 
 (Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen     

  2018 2017 2018 2017     

Verksamhetsknutna bidrag   119,6 
 
 
 

151,4      

Avgifter       43,9 
 

44,0 
  

    

Försäljning, hyror   90,4     96,0 
 78,3 

    

Övriga intäkter   0,0 0,0     

Totalt 532,1 557,1 253,9 
 
 291,4  

    

därav jämförelsestörande poster        

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

8,6 
 

    

-Ers för trafiklösning Ubbarp 0,0 2,5 0,0 2,5     

-Rearesultat fonder inkl  2,8 0,0 2,8 0,0     

nedskrivningar         

 

 Not 2 Verksamhetens Koncernen Kommunen 

 kostnader 2018 2017 2018 2017 

Personalkostnader inkl. reseers.   966,7 922,3 

Kostnader för pensioner   80,2 97,3 

Bidrag   52,1 49,0 

Köp av verksamhet   204,6 197,7 

Övriga kostnader   229,8 239,2 

Totalt 1 696,5 1 654,9 1 533,4 1 505,5 

därav jämförelsestörande poster    

-Inlösen av intjänad 
pensionsrätt 
 

0,0 24,8 0,0 24,8 

-Nedskrivning fastighet 

0,0 9,9   

 

Not 3 Skatteintäkter  Kommunen 

  Kr/invånare 2018 2017 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  

1 043,9 1 011,0 

 

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid 

-61 -1,5 -4,8 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 221   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  -204 

 

 
Slutavräkning enl SKL -351   
Att korrigera för året  -3,5 1,2 

 Summa skatteintäkter   1 038,9 

 

1007,4 

 
 

 

 

 

 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     Kommunen 

      2018 2017 

Inkomstutjämning 
  

247,7 238,3 

Strukturbidrag 
  

  

Kostnadsutjämning 
  

-1,0 10,1 

Regleringsavgift/bidrag 
  

3,8 -0,2 

Utjämningsbidrag LSS 
  

13,3 17,6 

Kommunal fastighetsavgift 
  

48,7 42,1 

Kommunbonus ökat bostadsbyggande   1,7 2,8 

Generella bidrag från staten 

 
  16,6 16,7 

Totalt     330,8 327,4 

  

 

Not 5 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen  
2018 2017 2018 2017 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 

Räntor utlämnade lån 
  

8,4 8,6 

Utdelning aktier 
  

2,0 1,1 

Övriga finansiella intäkter 
  

6,5 11,7 

Totalt 8,2 35,3 16,9 21,4 

därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster i 
pensionsportföljen 

4,3 8,4 

4,3 8,4 

-Utdelning från Stubo Holding 
AB  

0,0 24,0 

  
 

Not 6 Finansiella kostnader 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016

 2015 

Räntekostnader 
 10,3
 11,2 

Övriga finansiella kostnader
 1,5
 0,4 

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

 
 
 

  
 

Koncernen Kommunen  
2018 2017 2018 2017 

Räntekostnader 
 

8,5 9,1 

Övriga finansiella kostnader 0,5 0,5 

Totalt 8,5 9,8 10,5 9,6 
      

    

Not 7 Specifikation av ej likviditets- 
   

Kommunen 

påverkande poster 
   

2018 2017 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

62,9 56,9 

Justering för gjorda avsättningar 
   

1,6 1,8 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

-0,1 -0,1 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

0,0 0,9 

Totalt 
   

64,4 59,5 
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen  
2018 2017 

Redovisat värde vid årets början 7,2 7,6 

Investeringar 0,0 0,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

0,0 

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -1,7 -1,9 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,4 1,5 

Övrigt  0,0 

Redovisat värde vid periodens slut 5,9 7,2 

 
 

Not 9 Mark, byggnader och tekniska Kommunen  

anläggningar 2018 2017  

Redovisat värde vid årets början 759,4 734,8  

Investeringar 27,9 47,9  

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

                 

 

-0,8 
-1,1 

 

Nedskrivningar  0,0  

Återförda nedskrivningar    

Avskrivningar -42,6 -41,7  

Överföring från eller till annat slag av tillgång 44,2 20,3  

Övrigt  

 
 

Redovisat värde vid periodens slut 788,9 759,4  

 

Not 10 Maskiner och inventarier 
  

Kommunen    
2018 2017 

Redovisat värde vid årets början 
  

52,5 39,1 

Investeringar 
  

29,1 25,5 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

  

Återförda nedskrivningar 
  

  

Avskrivningar 
  

-18,6 -12,1 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

0,0 0,0 

Övrigt   0 0 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

63,0 52,5 

 
 

Not 11 Övriga materiella  
  

Kommunen 

anläggningstillgångar 
  

2018 2017 

Redovisat värde vid årets början 
  

73,1 31,3 

Investeringar 
  

36,8 63,6 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-44,5 -21,8 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

65,4 73,1 
 

Not 12 Finansiella Kommunen 

anläggningstillgångar 2018 2017 

Aktier och andelar 219,0 219,0 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

107,0 104,1 

Långfristiga fordringar 586,8 636,9 

Summa finansiella anläggningstillgångar 912,8 960,0 

 

 

 

Aktier och andelar 
  

Kommunen   
Antal 2018 2017 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB   2,4 2,4 

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
190,1 

190,1 

Totalt 
  

219,0 219,0 
 
* 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 2018-12-31 till 20,9 mnkr. 
  

Långfristigt placerade medel för pensioner 
  

Kommunen    
2018 2017 

Räntebärande inkl. fonder 
  

63% 46% 

Aktier inkl. fonder 
  

37% 53% 

Likvida medel   
  

0% 1% 

Årets avkastning 
  

2,8 8,4 

Totalt placerat 
  

107,0 104,1 

 

Långfristiga fordringar 
  

Kommunen    
2018 2017 

Ulricehamns Energi AB 
  

255,0 255,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,4 1,5 

STUBO AB 
  

281,2 281,2 

Vist Fastighets AB 
  

0,0 50,0 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   45,3 45,3 

Kommuninvest förlagslån   3,9 3,9 

Totalt 
  

586,8 636,9 

 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

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

  
Kommunen    

2018 2017 

Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet* 
  

3,0 1,7 
 

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg utmed 
väg 1829. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen medel för slutreglering 
av avtal med Trafikverket för breddning och förhöjd standard av 
Ulricehamnsmotet (utmed Riksväg 40). Bidragen redovisas i 
balansräkningen och upplöses på 25 år. 
 
 

Not 14 Fordringar Koncernen Kommunen  
2018 2017 2018 2017 

Kundfordringar 68,7 52,0 7,1 5,0 

Fordringar på staten   43,4 40,4 

Interimsfordringar   19,9 18,9 

Övriga kortfristiga fordringar 91,5 76,5 3,5 6,6 

Totalt 160,2 128,5 73,8 70,9 
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Not 15 Avsättningar 
  

Kommunen    
2018 2017 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

15,8 13,9 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,6 -0,6 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

1,4 1,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,1 0,1 

Förändring av löneskatt 
  

0,3 0,4 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt  
  

0,1 0,1 

Utgående avsättning 
  

17,1 15,8 

 
 

Övriga avsättningar 
  

Kommunen    
2018 
 

2017 

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

43,2 45,7 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-6,5 -2,5 

Förändring av nuvärdet   0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0  

Utgående avsättning 
  

36,7 43,2      

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0      

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,4 1,5 

avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

1,4 1,5      

Bredbandsutbyggnad 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
 

Not 16 Pensionsavsättningar 

  
 Kommunen 

  

 2016 2015 

Särskild avtals/ålderspension 
  0,0
 0,5 

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

Pensionsavtal förtroendevalda 
  4,0

 1,3 

Summa pensioner  
 11,2 9,6 

Löneskatt  
 2,7 2,3 

Summa avsatt till pensioner 
  13,9
 11,9 
 

  
Kommunen    

2018 2017 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

6,8 6,8 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

7,3 5,9 

Summa pensioner 
  

14,1 12,7 

Löneskatt 
  

3,4 3,1 

Summa avsatt till pensioner 
  

17,5 15,8 

 

 

Specifikation: Avsättningens förändring över 
  

Kommunen 

året 
 

  
2018 2017      

Ingående avsättning 
  

15,8 13,9 

Nya förpliktelser under året 
  

0,2  
varav nyintjänad pension 

  
1,5 1,8 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 
  

0,4 0,3 

varav ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

varav pension till efterlevande 
  

0,0 0,0 

varav övrigt 
  

0,0 0,0 

Årets utbetalningar   -0,7 -0,6 

Årets förändring särskild löneskatt 
  

0,3 0,4 

Utgående avsättning 
  

17,5 15,8 

 

Not 17 Pensionsförpliktelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Pensionsförpliktelser i balansräkning
  
 13,9 11,9 

  
   

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
  
 519,6 548,9 

Summa pensionsförpliktelser 
  533,5
 560,8 

Finansiella pensionstillgångar 
  95,7

 95,8 

-Marknadsvärde 95,6 mnkr 
  
  

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

  
Kommunen    

2018 2017 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

17,5 15,8    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

454,8 463,7 

Summa pensionsförpliktelser 
  

472,3 479,5 

Finansiella pensionstillgångar 
  

107,0 104,1 

-Marknadsvärde 107,0 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
365,3 375,4 

Aktualiseringsgrad KPA   98,0% 96,0% 

Överskottsfond KPA   0,0 0,0 

Överskottsfond Skandia   1,8 0,8 

 

Not 18 Långfristiga skulder 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016
 2015 

Långfr. lån, Kommuninvest
 
 
 475,0
 431,0 

Långfr. lån, Handelsbanken
 
 
 90,0
 90,0 

Långfristig leasingskuld
 
 
 0,0
 0,0 

Skuld för investeringsbidrag
 
 
 16,1
 18,2 

Totalt 699,7
 652,9
 581,1

 539,2 
 

Koncernen Kommunen  
2018 2017 2018 2017 

Långfr. lån, Kommuninvest   475,0 475,0 

Långfr. lån, Handelsbanken   0,0 0,0 

Långfristig leasingskuld   0,0 0,0 

Skuld för investeringsbidrag   18,0 15,9 

Totalt 617,9 613,8 493,0 490,9 

  

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen  
2018 2017 2018 2017 

Leverantörsskulder 
  

56,3 61,5 

Skatteskulder o moms 
  

2,6 10,6 

Semesterlöneskuld 
  

57,7 53,6 

Okompenserad ö-tid 
  

1,8 1,7 

Anställdas skatter 
  

16,6 15,1 

Arbetsgivaravgifter 
  

19,7 18,2 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

39,7 40,5 

Övriga interimsskulder 
  

39,8 35,1 

Totalt 320,0 307,4 234,2 236,3 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 

upp bland skulderna eller avsättningarna 
  

2018 2017 

Pension till efterlevande 
  

3,9 3,0 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

303,0 307,9 

Livränta  
  

11,9 12,5 

PA-KL och äldre utfästelser 
  

47,2 49,8 

Summa 

  

366,0 373,2 

Löneskatt 
  

88,8 90,5 

Utgående ansvarsförbindelse 

  

454,8 463,6 
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Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 

  
 Kommunen 

  

 2016 2015 

Stadshus AB  

 97,5 99,0 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
  

 10,2 30,8 

Förlustansv egna hem 
  0,3
 1,0 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  8,0
 8,3 

Ulricehamns IF  
 5,3 5,4 

Totalt  

 121,3 144,5 
 

  
Kommunen    
2018 2017 

Stadshus AB 
  

96,0 
 
 

97,5 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 
  

0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,2 0,2 

Ulricehamns IFK   7,6 7,8 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  

0,0 0,0 

Ulricehamns IF   4,7 5,0 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,2 0,1 

Totalt 
  

108,7 110,6 

 
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 2018-12-31 
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 2018-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 
miljarder kr och totala tillgångar till 406,3 miljarder kr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 729,6 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 725,3 mnkr. 
 
 

Not 22 Eget kapital, 
koncernen 

Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 250,5  140,6 

Omföring av föregående års 
resultat  140,6 -140,6 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

86,6 

Vid årets slut 51,4 1 391,1 86,6 
 

 
 

  

Not 23 Leasingavgifter lös egendom    

 2018-12-31 2017-12-31 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 1,9 1,3 

Senare än 1 år men inom 5 år 1,2 0,6 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

3,1 1,9  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,7 5,6 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,3 1,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

1,0 6,6 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
 00 Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,0 0,0 
 

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

 

Not 24 Derivatinstrument   

2018-12-31 Nominellt 
belopp 

Säkrad volym Marknadsvärde 

Ränteswappar -162,0 -162,0 -9,52 

 
Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett högre 
räntekostnader.  

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

Genomsnittligränta på derivat: 1,86 % 

Genomsnittlig räntebindning (duration) för derivat: 2,75 år 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta 

innebär bl.a. att intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga 

placeringar har gjorts post för post till det lägsta av 

verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett 

under 2017.Rekommendationen från RKR om 

komponentavskrivningar började tillämpas från och 

med bokslut och årsredovisning för 2014.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 

och kommunalförbund där kommunen har minst  

20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under 

året i kommunkoncernens sammansättning. 

Jämförelsestörande poster 

Extraordinära och jämförelsestörande 

poster 

En post klassificeras som extraordinär om följande 

tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till 

posten saknar ett tydligt samband med den 

ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att 

den inte kan förväntas inträffa ofta eller 

regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 

eller transaktioner som inte är extraordinära men 

som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser 

med andra perioder. 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 

baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 

decemberprognos i enlighet med rekommendation 

RKR 4.2.  

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och 

gatukostnadsersättningar tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 

skulder och periodiseras över anläggningens 

nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att 

de reducerade det bokförda värdet. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 

eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, 

konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3, 

5, 10, 15, 20, 33, 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 

omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 

(t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, 

organisationsförändringar). Normalt omprövas dock 

inte tillgångars nyttjandeperiod om 

avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det 

bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en 

ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 

kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras 

den normalt bara om det oavskrivna beloppet för 

tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun 

anläggningstillgångarna i olika komponenter i de 

fall nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning 

väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med 

rekommendation 11.4 från Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR). 
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För anläggningar som komponentindelas tillämpas 

följande avskrivningstider: 

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

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

avskrivning. 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika 

stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som 

gräns för materiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning 

regleras i av fullmäktige antaget reglemente. 

Pensionsportföljen är värderad till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller 

skulder redovisas per likviddagen. Finansiella 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

värderas till anskaffningsvärdet. 

Avsättningar 

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och 

beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins 

återställande har tagits upp till det belopp som 

bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 

balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 

ansvaret för återställandet av deponin medan 

Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 

det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen 

från Ulricehamns Energi, januari 2018, beräknas 

återstående kostnad till 41,5 Mkr. Differensen 

mellan beräkning och avsättning är förhållandevis 

låg (4 %) vilket motiverar att avsättningen behålls i 

nivå med ingående balans.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 

ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 

För avtal med samordningsklausul utgår 

beräkningen från de förhållanden som är kända vid 

bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 

beräkningen utifrån att ingen samordning kommer 

att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till 

särskild avtalspension redovisas som avsättning när 

det är troligt att de kommer att leda till 
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Revisionsberättelse 
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Revisionen 
    

Resultat (mnkr)  
2018 

Budget 
2018 

 
2017 

Verksamhetens kostnader 1,4 1,5 1,2 

Avvikelse mot budget 0,1 * * 
 

 

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 

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 2018 har vi regelmässigt bjudit in företrädare 

för förvaltningen, sektorschefer, stabschefer och 

verksamhetschefer. Syftet med mötena har varit att 

få en bild av respektive sektors förutsättningar att 

utföra sina uppdrag och nå uppsatta mål, men också 

för att få svar/förklaringar till olika förhållanden. 

Genomförda och pågående granskningar: 

• Granskning av ”Omfattning och riktlinjer 
för frivilliga bidrag”. Rapporten överlämnad 
till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i maj 2018.  

• Granskning av ”Kommunens 
kommunikations- och 
dokumentationshantering”. Rapporten 
överlämnad till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i oktober 2018. 

• Granskning av ”Ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 
(LSS)”. Rapporten överlämnad till 
Individnämnden kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 2018. 

• Granskning ”Om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning”. 
Rapporten överlämnad till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
januari 2019. 

 
Granskning av investeringsprocessen och 

granskning av kommunstyrelsens måluppfyllelse 

avseende sektor miljö och samhällsbyggnad pågår. 

Dessa båda granskningar planeras överlämnas till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under 

våren 2019.  

 
 

Beredningar 

Under 2018 planerade vi att granska någon eller 

några beredningar men på grund av. kommunens 

egna översyn av förutsättningarna för 

beredningarna avvaktade 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, 

tjänstemän samt resultatet av den interna kontroll 

som genomförs. 
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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-prsbasbelopp: Rapport och 

revisionsberättelser lämnade till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. 

Förutom ovan presenterad verksamhet har vi 

årligen informationsutbyte med 

kommunfullmäktiges presidium.  

Vi inbjuder regelmässigt företrädare för 

kommunens verksamheter till våra sammanträden 

för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i 

nätverksträffar med övriga förtroendevalda 

revisorer i regionen.  

Framtiden 

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi 

uppdaterar planen fortlöpande. 

Under 2019 kommer revisorerna bland annat 

fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens 

interna kontroll, granska kommunens strategi för 

rekrytering av personal, granska grundskolans 

måluppfyllelse samt följa upp resultatet av 

fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk 

hushållning”.  

Övrigt 

Genomförda granskningar översänds till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och skall 

genom kommunens försorg också publiceras på 

kommunens hemsida under rubriken 

”Kommunrevisionen”.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erbjuds 

sedan några år regelmässig föredragning av 

upprättad granskning.
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Revisionsberättelse 2018 
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1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

1.1.1 Ulricehamns kommun ska ha 25 000 invånare 2020. 

1.1.1.1 Kommunledningsstab 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

I november månad ökade kommunens befolkning med 1 person. Folkmängden i kommunen var därmed 24 437 
personer per den 30 november. 

De senaste 12 månaderna (t.o.m. 30 november) har befolkningen sammanlagt ökat med 178 personer och under årets 
första 11 månader ökade folkmängden med 141 invånare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
24 296invånare 24 445invånare 24 550invånare 

1.1.1.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den kommunala markreserven behöver stärkas. Vi driver en aktiv och offensiv förvärvsstrategi både mot fastigheter 
som ligger ute på den öppna marknaden men även hos privata fastighetsägare. Vi för en aktiv dialog inom sektorn för 
att hitta nya tänkbara områden för nyexploatering, både för bostadsändamål och för verksamheter. 

För att kommunen ska växa krävs också en god planering avseende infrastrukturen, dels för biltrafiken men också för 
gång- och cykeltrafikanter. Enheten undersöker vilka möjligheter kommunen har att nyttja gamla riksväg 40 för att få 
ett bättre resemönster i tätorten. 

 Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
24 296invånare 24 445invånare 24 550invånare 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Genomför nulägesbeskrivning inför en ÅVS för en ny förbifart 
En rapport kring nulägesbeskrivning är framarbetad. En föredragning 
för politiken är planerad under våren 2019. 
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1.1.1.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal invånare i Ulricehamns kommun 
24 296invånare 24 445invånare 24 550invånare 

1.1.2 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska 

1.1.2.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har under 2018 haft en sjukfrånvaro på 6,2 % och målvärdet har därmed uppnåtts. Det finns sektor- 
och verksamhetsspecifika skillnader. Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå i jämförelse med andra kommuner. 
Vissa verksamheter har en högre nivå men även där ligger Ulricehamn i nivå med andra liknande verksamheter i 
andra kommuner. 

Arbetet med Heltid som norm kan väntas öka sjukskrivningstalen i ett inledningsskede då förändring ofta upplevs 
som något negativt. På sikt bedöms arbetet med bland annat hälsosamma scheman inverka positivt på sjuktalen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår genom aktivt rehabiliteringsarbete av chefer med hjälp av personalspecialister. En verksamhet har 
provat arbete med rehabiliteringskoordinator från Avonova vilket har haft positiva effekter. Detta arbetssätt kan nu 
påbörjas även inom andra verksamheter och sektorer som är intresserade. Att arbeta med bemannings- och 
rekryteringsfrågorna är av stor vikt för att ge arbetsro och därigenom motverka sjukfrånvaro. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, 
(%) 

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

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud 
- grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och 
arbetsplatsombud. 

 

 Förebyggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
gällande alkohol och droger med stöd av Aleforsstiftelsen 

 

 Uppföljning av det nya incidentrapporteringssystemet KIA samt 
utbildning för nya användare 

 

 SAM-i-STRATSYS 2018 
 

 Översyn av arbetsmiljöpolicy 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Uppföljning avslut CIMKEY (gamla incidentrapporteringssystem) 
 

1.1.3 Företagarnas sammanfattande omdöme om myndighetsutövning i 

kommunen ska bli bättre. 

1.1.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Företagarnas omdöme kopplat till myndighetsutövningen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och 
hälsoskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontrollen följs upp i insiktsmätningen. Resultatet för 2018 förväntas 
komma i maj 2019. 

Kommunen har generellt hög kundnöjdhet inom alla områden som vi får ett resultat på förutom på bygg. Samtidigt 
behöver inte en hög kundnöjdhet innebära en korrekt handläggning utifrån lagstiftningen men visar var kommunen 
behöver prioritera sina insatser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Miljö och samhällsbyggnad strävar mot att ha en hög kundservice, som ett led i detta har åtgärder i 
verksamhetsplanen prioriterats under 2018, med påbörjade och kommande aktiviteter. Även i verksamhetsplanen för 
2019 prioriteras kundservice. Sektorn arbetar aktivt med att förbättra sina ärendeprocesser och rutiner för att 
förbättra resultatet. En del i arbetet är att öka servicen genom att förbättra tillgängligheten, kommunikationen och 
bemötandet. Vi kan vidare konstatera att rättssäkerhet, tydlighet och kontinuitet i personalgruppen förbättrar våra 
kunders omdöme. Sektorn måste särskilt fokusera på kompetensen i arbetsgruppen genom att vidareutbilda 
personalen och ingå i olika nätverk för att höja kunskapen hos medarbetarna. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

61,1%  69% 

Med anledning av att vi i dagsläget inte kan se effekterna av de åtgärder och insatser som prioriterats under 2018 så markeras 
åtgärden gul, arbete pågår/förväntas uppfyllas. 

1.1.4 Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum ska 

bibehållas. 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

 
Analys 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på 
förskola inom garantitiden men många barn har under våren och även under hösten, då särskilt i centralorten, 
placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att antalet vårdnadshavare som tackar nej till erbjudanden 
har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på önskad förskola. Många på grund av avstånd och 
möjlighet att ta sig till erbjuden förskola. Närhetsprincipen kan ifrågasättas då erbjudanden kan ha skett på förskolor 
över 1 mil från önskat alternativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Pågående byggprocesser pågår i 
Hökerum, Hössna. Projektering för förskola pågår i centralorten. Dock tveksamt om det finns någon ny förskola 
färdig i centralorten under 2019. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i förhållande till efterfrågan i 
Centralorten, Gällstad, Blidsberg och Dalum. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

100% 100% 100% 
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1.1.4.2 Förskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på 
förskola inom garantitiden men många barn har under våren och även under hösten, då särskilt i centralorten, 
placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att antalet vårdnadshavare som tackar nej till erbjudanden 
har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på önskad förskola. Många på grund av avstånd och 
möjlighet att ta sig till erbjuden förskola. Närhetsprincipen kan ifrågasättas då erbjudanden kan ha skett på förskolor 
över 1 mil från önskat alternativ. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Pågående byggprocesser pågår i 
Hökerum, Hössna. Projektering för förskola pågår i centralorten. Dock tveksamt om det finns någon ny förskola 
färdig i centralorten under 2019. Efterfrågan ökar och platser behöver anpassas i förhållande till efterfrågan i 
Centralorten, Gällstad, Blidsberg och Dalum. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

100% 100% 100% 

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

öka. 

1.1.5.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Verksamheten redovisar en  minskning jämfört med förra året. Dessa resultat är innan lov- sommarskola. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är, efter lovskola,  är 83,3 %, jämfört med föregående år 83,9 %. 
Exklusive nyanlända är resultatet 87,5 %. 

Meritvärdet har ökat marginellt från 217,6 till 218, exklusive nyanlända 222. 

Resultatet av de nationella proven i matematik når 94 % av eleverna godkända resultat, i svenska 96,2 % och i 
engelska är 95,8 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk är det  66,7 % av våra elever som når godkänt. 

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska. 

 
Nyanlända elever påverkar resultaten på Blidsbergs skola där 62 % av de som inte är godkända är nyanlända. Här 
stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. Attityden hos elever till 
kunskapsinhämtning påverkar resultaten på båda dessa skolor. Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge 
elever med NPF-problematik inte är tillräcklig. Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, 
svårigheter att rekrytera och otydlighet i rektors nära ledarskap som lett till uppdelning av Te rektorsområde. 

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Lovskola för elever erbjuds. 

Sommarlovsskola  för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg. 
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Fortsatt sambedömning av NP i åk 6 mellan skolor och pedagoger samt att involvera pedagoger i åk 7-9 för ökad 
samsyn och för att öka bedömarkompetensen för att minska glappet i övergången från åk 6-7. 

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

 Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

84,2% 82,6% 100% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Lovskola som insats för ökad måluppfyllelse 
 

1.1.5.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Resultatet av de nationella proven är överlag goda. I matematik når 94 % av eleverna godkända resultat, i svenska 
96,2 % och i engelska är 95,8 % av eleverna godkända. I svenska som andra språk når vi inte lika goda resultat, där är 
det  66,7 % av våra elever som når godkänt. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är är 83,3 %, jämfört med föregående år 83,9 %. 
Exklusive nyanlända är resultatet 87,5 % 
. 
Blidsbergs skola och Hökerums skola har en låg måluppfyllelse vilket påverkar kommunresultatet negativt. 
Nyanlända elever påverkar resultaten på Blidsbergs skola där 62 % av de som inte är godkända är nyanlända. Här 
stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. Attityden hos elever till 
kunskapsinhämtning påverkar resultaten på båda dessa skolor. Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge 
elever med NPF-problematik inte är tillräcklig.Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, 
svårigheter att rekrytera och otydlighet i rektors nära ledarskap som lett till uppdelning av Te rektorsområde. 

Meritvärdet har ökat marginellt från 217,6 till 218, exklusive nyanlända 222. 

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Lovskola för elever erbjuds. 

Sommarlovsskola  för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg. 

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

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

84,2% 82,6% 100% 
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1.1.6 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka 

1.1.6.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Dessa värden är innan lov-och sommarskola som redovisas och jämförs nationellt. Det visar en försämring och 
redovisningen avser olika elevkullar. 

Den faktiska behörigheten till gymnasiet är 78,6 %, exklusive nyanlända 83 % efter lov och sommarskola. Observera 
att det är olika elevkullar som jämförs. 

Vid en jämförelse med vårterminens årskurs 8 som är årets årskurs 9 är det en ökning med 3.7% andel för samma 
elevkull. Prognosen inför vårens slutbetyg för årets årskurs 9 är över 80% gymnasiebehörighet. 

Vid analysen framkommer det att meritvärdet ökar främst för elever som har gymnasiebehörighet eller har alla 
godkända ämnen. 

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Resultaten påverkas av att verksamheten inte lyckas få de nyanlända eleverna och elever med NPF-problematik 
(neuropsykologisk funktionshinder )att nå godkänd nivå. Detta gäller de flesta ämnen och alla årskurser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten 
sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. 

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och 
utvecklingssamtal/lönesamtal. 

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Lovskola och sommarskola för elever i åk 7-9. 

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

Stenbocksskolan samarbetar med Tingsholmsgymnasiet för att undersöka hur vi kan få våra elever mer intresserade 
av de naturorienterade ämnena. 

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. 
Detta säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma 
lärplattform genom grundskolan. 

Obehöriga lärare har anställts över hela läsåret för att skapa kontinuitet och lugn i organisationen. Stöd till obehöriga 
lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

76,9% 73,9% 100% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Lovskola som insats för ökad måluppfyllelse 
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1.1.6.2 Grundskola 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasiet är 78,6 %, exklusive nyanlända 83 %. Det är en försämring jämfört med föregående år. 

Det är viktigt att  skolorna analyserar sitt eget resultat och ser skillnader i utvecklingen mellan åren för klasser, 
ämnen och pojkar/flickor. 

Samtidigt som meritvärdet ökar för åk 9 och resultaten i de nationella proven är goda så är betygsutvecklingen inte 
tillfredsställande. 

Det är stor variation i måluppfyllelsen mellan klasser både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Resultaten påverkas av att vi inte lyckas få de nyanlända eleverna och elever med NPF-problematik att nå godkänd 
nivå. Detta gäller de flesta ämnen och alla årskurser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Respektive rektor analyserar varje lärares betygsättningen i förhållande till styrdokumenten. Samtal om resultaten 
sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. 

Tydlig arbetsgång för extra anpassningar, anmälningar till rektor, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stärka kopplingen mellan den enskilde pedagogens bokslut - uppdragsdialog - lektionsbesök och 
utvecklingssamtal/lönesamtal. 

Uppföljning runt varje elev som inte fått godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 6 som inte har fått godkända betyg eller vill nå ett högre betyg i något 
ämne inför åk 7. Lovskola och sommarskola för elever i åk 7-9. 

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

Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända elever. Nyanlända per skolverkets definition, 
kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. Modersmålsundervisning och studiehandledning 
som stöd. Studiehandledare ska få tillgång till pedagogiska planeringar i Infomentor för att på bästa sätt stödja 
eleven. 

Stenbocksskolan samarbetar med Tingsholmsgymnasiet för att undersöka hur vi kan få våra elever mer intresserade 
av de naturorienterade ämnena. 

Gemensam lärplattform för hela grundskolan då även åk 7-9 använder Infomentor från och med läsåret 2018/2019. 
Detta säkerställer möjligheten att följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1 samt att vårdnadshavare möter samma 
lärplattform genom grundskolan. 

Obehöriga lärare har anställts över hela läsåret för att skapa kontinuitet och lugn i organisationen. Stöd till obehöriga 
lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

76,9% 73,9% 100% 

1.1.6.3 Stenbocksskolan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Det antal elever som var behöriga till ett yrkesprogram var 81,6% (77,9) vid utgången av läsår 17/18. Detta kan 
jämföras med 87,9% (81,6) för läsåret 16/17och 84,6% (76,8) för läsår 15/16. Siffrorna inom parentes är inklusive 
elever med tf-nummer. Vi konstaterar att måluppfyllelsen har minskat sedan föregående läsår. 

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

Den lokala EHT-planen är reviderad i augusti 2017 och är kommunicerad ut i verksamheten. Strategier för tidiga 
insatser och kartläggningar när en elev riskerar att inte nå ett betyg är också något som vi fokuserar på. Den 
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handledning som genomfördes under våren 2017 fortgår även kommande läsår och behandlar just de ovan skrivna 
strategierna. Rutiner för detta tas fram under september månad, inför avstämningen den 15 oktober. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Strategier för tidiga insatser och kartläggningar när en elev riskerar att inte nå ett betyg är också något som vi 
fokuserar på. Vår uppdaterade lokala elevhälsoplan som bland annat innehåller en tydligare arbetsgång kommer att 
vara till stor hjälp i det arbetet. Genom att lägga ner mycket tid på tjänstefördelningsarbetet har vi skapat 
homogena arbetslag där personalen har samma elever. Det kommer leda till att det går att föra bra diskussioner kring 
elevernas kunskapsutveckling och ger även EHT möjlighet att vid arbetslagens träffar möta alla undervisande lärare 
kring en specifik elev. 

Vi har erhållit statliga medel för ökad jämlikhet under HT-18. Dessa pengar använder vi (främst lön till personal) till 
att starta upp en resursgrupp med elever som vi inte lyckats få godkända inom den ordinarie undervisningen. Det 
rör sig om 6-10 stycken av våra elever. Vi tror och hoppas att vi får beviljade statsbidrag även för VT-19. 

Vi inför en ny lärplattform och kompetensutvecklar all personal under läsåret. Fokus under första läsåret är att: 

- All kommunikation med vårdnadshavare sker genom plattformen. 

- Utvecklingssamtal bokas. 

- Dokumentation kring utvecklingssamtal sparas. 

- Pedagogisk planering och elevernas kunskapsutveckling läggs in (målsättning på lång sikt är att allt detta finns i 
lärplattformen). 

Detta kommer bland annat leda till att vårdnadshavare och elever blir mer insatta i elevernas kunskapsutveckling, 
stärker kommunikationen med hemmen samt underlättar övergångar mellan stadierna samt om eleven byter lärare. 

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

Våra tre KU-områden (digitalisering, inkludering, övergångar) ska under året implementeras i skolan. Det 
arbetet bedrivs både på KU-dagarna under ordinarie verksamhet. 

Följs upp i T2. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

74,3% 73,5% 100% 

1.1.6.4 Ätradalsskolan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen elever som blev behöriga till gymnasiet sjönk något under vårterminen 2018. Vi lyckades inte skapa en 
fungerande skolgång för ett antal elever i årskurs 9. Frånvaron för denna grupp av elever var mycket stor och resultat 
har såeledes uteblivit. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Riktat stöd i perioder till elever från någon o spec-teamet. Ansvarig: Mimmi/Beleen och spec-teamet. 

• Inrätta två särskilda undervisningsgrupper med flexibilitet i organisationen för varje elev. Ansvarig: Mimmi 
och Beleen. 

• Stödinsats i matematik från Navet i Borås. Ansvarig: Mimmi/Beleen, Navet och matematiklärare 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

83,3% 74,7%  
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1.1.7 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets 

högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år ska öka. 

1.1.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

En ökning med 6.7%andelar konstateras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En viktig prioritering är att avhjälpa de grundförutsättningarna för det goda arbetet som ger resultat. 

Inom Tingsholmsgymnasiet pågår en arbete med kartläggning och rutiner avseende förebyggande arbete av 
elevhälsokaraktär. I detta hanteras frågor som närvaro/frånvaro och genus. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

79,78% 85,98% 100% 

1.1.7.2 Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Klar ökning kan konstateras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Många av de grundförutsättningar för skolenheten positiva resultaten löper risk att dras in på grund av den 
ekonomiska prognosen för 2019. Att detta kan avhjälpas är den viktigaste prioriteringen framöver. 

Inom Tingsholmsgymnasiet pågår en arbete med kartläggning och rutiner avseende förebyggande arbete av 
elevhälsokaraktär. I detta hanteras frågor som närvaro/frånvaro och genus. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

79,78% 85,98% 100% 

1.1.7.3 Nationella programmen 

 Uppfyllt 

Analys 

Klar ökning kan konstateras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Många av de grundförutsättningar för skolenhetsnpositiva resultat löper risk att dras in pga den ekonmiska 
prognosen för 2019. Att detta kan avhjälpas är den viktigaste prioriteringen framöver. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

79,78% 85,98% 100% 
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1.1.8 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende 

enligt LSS § 9.9 ska minska 

1.1.8.1 Funktionsnedsättning 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet är 80 dagar och måttet hämtas från KKiK, det vill säga verkställda beslut under första halvåret 2018. För att 
redovisa detta mått ska det vara fler än 4 beslut. Under denna period var det endast ett beslut fattat om bostad med 
särskild service, verkställgiheten för detta beslut understeg 80 dagar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inventera och kartlägga behovet för att förbereda lämpliga bostader. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

89dagar 80dagar 80dagar 

1.1.9 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som 

vid avslut börjat arbeta ska inte understiga målvärdet. 

1.1.9.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet nås för 2018. Antal deltagare har ökat med 20% jmf med 2017. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utfall för 2018 är lägre än 2017. Analys kommer att göras vad gäller inflöde,målgruppens förutsättningar och utifrån 
det ta beslut om arbetsmetoder behöver förändras för att fortsätta nå goda resultat. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

34,76% 32% 30% 

1.1.9.2 Arbetsmarknadsenheten 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet nås för 2018. Antal deltagare har ökat med 20% jmf med 2017. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utfall för 2018 är lägre än 2017. Analys kommer att göras vad gäller inflöde,målgruppens förutsättningar och utifrån 
det ta beslut om arbetsmetoder behöver förändras för att fortsätta nå goda resultat. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

36% 32% 30% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Förändra arbetssättet på Arbetscenter mot mer riktade insatser 

efter den enskilde deltagarens behov. 
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1.1.10 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år 

efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet. 

1.1.10.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Förra året hade enheten ett utfall på 86 % vilket är en försämring jämfört med föregående år. Under 2017 avslutades 
146 ärenden varav 20 st återaktualiserades. De 20 som återaktualiserades är av olika anledningar så det går inte att 
utläsa ett mönster. Viktigt att ta med sig är att även om ett ärende återaktualiseras så kan det vara ärenden som inte 
ger ett bistånd, utan avslag. Varje individ har rätt att ansöka varje månad, även om rätten till bistånd inte föreligger. 
Nödprövningar finns också inom dessa ärenden. Enheten har förbättrat arbetet med att snabbare avsluta ärenden, då 
individer uppger att de är självförsörjande, och då kan konsekvens bli att de återkommer. 

Försörjningsstöd har två viktiga uppdrag och det är försörjningsstöd och egen försörjning. När det gäller egen 
försörjning så jobbar enheten tillsammans med Arbetscenter och arbetsförmedling mot individernas egen 
försörjning. Det kan också handla om att samverka med vården för att komma tillrätta med bekymmer som står i 
vägen för egen försörjning. 

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

Ett studiebesök i Trelleborg är gjort för att se hur de arbetar med försörjningsstöd och arbetsmarknad. Ett 
studiebesök är inplanerat till Lidköping för att se hur de arbetar med E-tjänst försörjningsstöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Enheten har tillsammans med AME varit i Lund på utbildning. Det arbetet ska intensifieras och utvecklas under 
hösten. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

93% 86% 93% 

1.1.11 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga 

målvärdet. 

1.1.11.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Enheterna arbetar med att öka kontinuiteten genom att dela hemtjänstgrupper samt att arbeta med tesplanering. En 
enhet har uppnått målvärdet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De enheter som inte uppnått målvärdet arbetar vidare med att öka kontinuiteten 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

12 14 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.2 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för såvär hemtjänst som boende är det mycket höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det goda resultatet för enheten så blir det fortsatta arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån på 
mätningarna. En stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv 
dagverksamhet. 

Vad gäller införandet av IBIC så har ett centralt beslut inverkat på planerna och införandet kommer ske senare. 

 Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

10 10 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.11.3 Hökerumsgården 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

En liten hemtjänstgrupp med 13 medarbetare, vilket är högre än målvärdet. Låg omsättning på personal så bibehållen 
kontinuitet 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Personalgruppen tänker på kontinuiteten så att antal personer hemtjänsttagaren möter minimeras. Låg 
personalomsättning och hög känsla av sammanhang för personalen i gruppen. 

 Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

 15,5 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Översyn av organisation kring avlösning och ledsagning 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.11.4 Solrosen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Vi har under hela 2018 haft ett ärende i hemtjänsten som krävt mycket personal resurser. Det har inneburit att 
hemtjänstgruppen som sådan har vuxit och därmed har varje enskild hemtjänst mottagare fått möta ett ökat antal 
medarebtare. Under hösten har vi av arbetsmiljöskäl behövt ytterligare involvera mer personal vilket påverkat 
kontinuiteten i negativ riktning fr våra vårdtagare. 

Vi har under 2018 haft olika TES-planerare i den ena gruppen. Det har bytts pga ngn medarbetare valt att sluta och 
nya fått uppgiften och sedan inte velat ha kvar den. Dett har i stor grad påverkat kontinuiteten hos vårdtagarna 
negativt då det tar ett tag att komma in i TES-planeringen och tänket kring detta. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med att bibiehålla kontinuiteten för våra vårdtagare genom ett aktivt TES arbete. Vi har sedan hösten 
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2018 övergått till en gemensam TES-planerare för båda hemtjäsntgrupperna. Vår personal arbetar med kundens 
bästa i fokus och försöker minimera antalet besök av olika personer 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

11 14 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.11.5 Ekero 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Vi fick en kraftig ökning i hemtjänsten efter sommaren och använde därmed mycket timvikarier en period. 
Beställningen har nu minskat igen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt god TES- planering. Försöka minska antal timanställda i hemtjänsten. Vi tar hjälp av Linda Hendén Clark vid 
behov för att hålla TES-planeringen så effektiv som möjligt. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

12 15,7 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
 

1.1.11.6 Centrala hemtjänsten 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

I nuläget möter brukarna 15,5 personal över en två-veckorsperiod. Detta är 3,5 personal över målvärdet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Svårt att minska siffran eftersom det är en stor persoalgrupp. Har signalerat att hemtjänstgruppen är för stor. 
Åtgärder krävs som ligger utanför mitt beslutsfattande. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 
Eftersom personalgruppen har ökat i antal har även antal personal 
som brukaren möter över två veckor, ökat. 

 Samordna TES-planerare för optimal planering 
arbete pågår med att samordna TES-planerarna. Även vissa byten ska 
ske samt en del förändringsarbete i detta. Förändringsarbete påbörjat 
och fortgår. Nya rutiner, checklistor är framtagna och ska 
implimenteras. 
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1.1.12 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.12.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Trots en hel del åtgärder så har vi inte kommit upp till målvärdet. 

Utbildning för samtliga enheter inom BPSD, har pågått under 2018 

Samtalsguiden för motiverande samtal har implementeras på enheter. 

Måltidsmiljön över dygnet har gjorts på alla enheter och nya rutiner har skapats. Hemsjukvården och äldreomsorgen 
har skapat gemensamma pärmar som individen "äger" där information, klagomålsblankett och genomförandeplan 
med mera finns lätttillgängligt. Verksamheten arbetar även med brukarråd, anhörigträffar och ökad bemanning 
genom stimulansmedel. Enheterna har infört anhörigombud på alla enheter 

Medel för hälsofrämjande aktiviteter för brukarna har delats ut till enheterna som har gjort många aktiviteter under 
året. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Medel för hälsofrämjande aktiviteter för brukarna finns även för 2019. 

Fortsatt arbete med anhörigombuden och anhörigträffar samt brukarråd. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

87% 86% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
Implementeringen är framskjuten. 

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

Alla enheter har gjort en kartläggning utifrån brukaren behov. Samt 
bemanningskartläggning. 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Workshop med medarbetare och systemförvaltare är gjord där man 
tagit fram önskemål om välfärdsteknik till hela sektor välfärd. Bla. har 
Inköp av trygghetskamror i hemtjänsten  gjorts under året samt en 
lyftstol och digitala medicinskåp. 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Dagverksamheterna har arbetat med att öka aktiviteterna för de 
boende och de som bor i ordinärt boende 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
Arbetet med att införa IBIC har skjutits upp pga att systemen inte 
riktigt är byggda för detta arbetssätt. 

1.1.12.2 Ryttershov 1 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Har bra anhörigsamtal vid inflytt. Samtalet har utvecklats med skriftlig och muntlig information. 

Aktivitetsamordnare utvecklar sitt arbete kontinuerligt 

Återkopplingsamtal har ej kunnat prioriterats 

På enheten inte haft någon anhörigträff. 

har skaffat Ipad och en avd har gjort ett arbete om hur Ipad kan användas i äldreomsorg 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Återkopplingssamtal skall prioriters under 2019. 

Arbeta med anhörigsamordnare är påbörjad på enheten. De kommer att synligöra vilket uppdrag de har och 

Aktivitetsamordnare skall utveckla sin verksamhet och ge stöd till avdelningarna att ha aktiviteter i grupp och 
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indivíduellt. 

Till hösten 2019 införs TES inne. Bättre planering ger tydligare strukturer i arbetet 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

93% 88% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Ipad är inhandlat 2018 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
På enheten arbetats det med att ha dokumentationsombud 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
 

1.1.12.3 Ryttershov 2 

 Uppfyllt 

Analys 

Brukarundersökningen  2018 visar på 90 % nöjdhet vilket är något lägre än 2017, då resultatet var 93 %. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete för att nå hög brukarnöjdhet genom att fortsätta med inflyttningssamtal och återkopplande samtal 
med fokus på delaktigehet för brukare och anhöriga. 

Fortsatt arbete med BPSD och genomförandeplaner. Fortsatt arbete med gott bemötande. 

Anhörigsamordnare finns nu på enheten och de har ett samarbete med kommunens anhörigkonsulent. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

93% 90% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Ipad inköpta till enheten för aktiviteter enskilt och i grupper 

Ett arbete har påbörjats för att se över möjligheten till att anväda 
tillsynskameror nattetid. 

1.1.12.4 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för såvär hemtjänst som boende är det mycket höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det goda resultatet för enheten så blir det fortsatta arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån på 
mätningarna. En stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv 
dagverksamhet. 

Vad gäller införandet av IBIC så har ett centralt beslut inverkat på planerna och införandet kommer ske senare. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

85% 87% 90% 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

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

 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
 

1.1.12.5 Hökerumsgården 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har ökat från 80% år 2017 till 82% år 2018. 
Deltagarna på brukarrådet upplever stor nöjdhet och kan inte anmärka på något.  

 Åtgärder/insatser för utveckling 
Kontinuerligt följa upp brukarnas önskemål och utveckla brukarråd och dagverksamhet. 
Uppmuntra till delaktighet vid upprättande av genomförandeplan. 
Samtala kring ensamhet och fråga vad vi kan bidra med för att minska upplevelsen av ensamhet. 
Uppfräschning av enhetens gemensamhets utrymmen. 
Någon avdelning har haft anhörigträff. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

80% 82% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
 

1.1.12.6 Solrosen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Vi har ett större antal gnska/mycket nöjda vårdtagare men har ännu inte kommit upp i målvärdet. 

VI arbetar ständigt med att förbättra boendet och våra aktivieter för våra hyresgäster. Vi försker ha en bra dialog med 
anhöriga för att möta deras behov. 

Vi har även haft byggnadsställningar kring vårt boende vilket markant har sänkt trivseln för de drabbade vårdtagarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi har under hösten att påbörja arbeta med TES inne på vårt SÄBO. Vi ser att TES hjälper oss att arbeta än mer 
individcentrerat och möta våra boendes individuella önskemål. 

brukarråd och anhörigmöte har hållts under hösten. 

IBIC skulle startat upp under hösten men det blev uppskjutet på obestämbar framtid. 

Under året har STUBO renoverat fasaden. Det har varit ett störande moment för våra boende men STUBO har haft 
informationsmöte och det har varit en dialog mellan oss, stubo och byggnadsföretaget hela tiden. Renoveringen 
fortgår under 2019. 

Under vintern 2018 har också en arbetsgrupp på Solrosen framarbetat en rutin kring välkomstsamtal när en 
vårdtagare flyttar in på säbo för att snabbt fånga upp önskemål och rutiner för att kunna upprätthålla dem även inne 
på boendet. Samma slagt samtal hålls även med vårdtagare som startar upp hemtjänst. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

86% 88% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Införande av dokumentationsombud per enhet/1-2 per grupp 
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1.1.12.7 Ekero 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

91% 79% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
I dagsläget har vi ingen tydlig tidpslan när vi ska börja jobba med 
detta inom Äldreomsorgen. 

 Användning av relevant välfärdsteknik. 
Vi har börjat med införande av TES inne på alla våra avdelningar inne. 

 Utveckla dagverksamhet och aktiviteter 
Vi jobbar hela tiden med aktiviteter och förbättringsområden inom 
dagverksamheten. Under hösten 2018 har det dock varit en del 
sjukskrivningar hos personal som jobbar inom dagverksamhet som har 
gjort att arbetet har försenats lite. 

 Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
Under 2019 kommer det jobbas ännu mer aktivit med BPSD på alla 
teamträffar. Det kommer även anordnas nya utbildningstillfällen i 
BPSD under våren. 

1.1.13 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte 

understiga målvärdet 

1.1.13.1 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost når målet med 2,1 procent. Flera anledningar bidrar till att verksamhet kost når målet. 

Ekologisk mat är ett politiskt mål. 

Enhetscheferna diskuterar detta med medarbetare under APT, utvecklingssamtal, lönesamtal, referensgrupper och 
matråd. Vidare arbetar kökspersonalen aktivt med målet i respektive kök. 

Vi har många ekologiska varor upphandlade. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny gemensam livsmedelsupphandling ska leda till att kosten når det nya målet om 45 procentenheter. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

42% 42,1% 40% 

 Andel ekologiska livsmedel 
  40 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Öka andelen ekologiska livsmedel genom förbättrad 

livsmedelsupphandling. 

 

 Kontinuerlig dialog och uppföljning med personal i köken. 
Samtalen genomförs vid minst fyra tillfällen per år. Fokus på utfallet 
av ekologiska inköp. 
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1.1.14 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.14.1 Fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Badet har efter genomförd enkätundersökning ökat öppettiderna. Morgonbad erbjuds nu från klockan 6.30 3 dagar i 
veckan. 

Utbudet har utökats med ytterligare vattengymnastikpass och bastugrupper. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt översyn av öppettiderna. De ska vara samma öppettider under hela terminen, samt samma klockslag för 
öppettider på helg. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

28 27 25 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utökat öppethållande morgonbad tisdagar, torsdagar och fredagar 
kl.06.30-07.00 från 1/1 2018 

 

1.1.15 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet. 

1.1.15.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet går inte att följa upp förrän i april/maj då både rikets och Ulricehamns utlåningssiffror är inrapporterade och 
sammanställda. Den totala utlåningen i kommunen har minskat med cirka 4000 lån under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

7,2lån 7lån 6,4lån 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Biblioteket ska erbjuda ett aktuellt och attraktivt mediebestånd 
för alla. Inköp ska ske regelbundet via förhandsbeställningar eller på 
efterfrågan. 

 

1.1.16 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband 

med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet. 

1.1.16.1 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

2018 anslöts 1 437 hushåll & företag till fibernätet. Målet för 2018 är uppnått. Hushåll med fiber i sin absoluta närhet 
var 65,4% 2017. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målet är uppnått för 2018 och utbyggnadstakten ligger kvar under 2019. 
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Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

57,29%  65% 

PTS publicerar sina siffror för 2018 i mars 2019. 

1.1.17 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 

minska i förhållande till föregående år 

1.1.17.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2018 har det genomsnittliga antalet långtidssjukskrivna varit 95,6 personer, under motsvarande period 2017 
uppgick antalet till 102,5. Långtidssjukfrånvaron har minskat, dock återstår en del innan målvärdet på högst 75 
uppnås. 

Den ökande trend som varit tidigare har brutits. Nedgången har varit störst inom sektor välfärd och då framförallt 
inom verksamheten funktionsnedsättning. Nedgången syntes redan innan arbetet med rehabiliteringskoordinator 
påbörjades varför det inte är troligt att hela utvecklingen kan tillskrivas detta arbete men bedömningen är att det har 
varit en starkt bidragande orsak. Inom verksamheten har man arbetat mer intensifierat med rehabilitering under en 
längre period. Långa sjukfall har kommit till avslut samtidigt som inflödet av nya har minskat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det är av betydelse att varje ärende (upprepad korttidssjukfrånvaro och rehabilitering i samband med längre tids 
sjukskrivning) hanteras och utreds av chef enligt rutin i syfte att allra helst underlätta arbetsåtergång snarast möjligt, 
helt eller delvis. Genom att snabbt komma i deltidsarbete ökar sannolikheten att vara kvar i arbete över tid. 
Prioriteringen mot de mer personalintensiva sektorerna (välfärd och lärande) behöver fortsätta  Detta kan exempelvis 
vara arbetsförmågebedömningar såväl som tidiga insatser i samband med frånvaro. Arbetsmiljöarbetet behöver än 
mer fokuseras på förebyggande arbete. Arbetet med rehabliteringskoordinator har fallit väl ut. Det har hjälpt cheferna 
att komma fram till underliggande faktorer till sjukfrånvaron samt varit ett gott stöd i att föra processen framåt. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

102,5 st 95,6 st högst 75 st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Stöd för chefer - hur arbetar man med sina rehabiliteringsärenden 
 

 Pröva rehabiliteringskoordinator via företagshälsovård 
 

 Samverkansmöten med Försäkringkassan 
 

 Översyn av riktlinjer för rehabiltering och arbetsanpassning 
 

1.1.18 I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter 

färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga 

målvärdet. 

1.1.18.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Idag når inte kommunen upp till målsättningen kring tillgängliga villatomter för försäljning i centralorten. Inom 
centralorten har det funnits några få tomter till försäljning under året. Utanför centralorten finns fortfarande stort 
utbud, ca 60 tomter. Glädjande är dock att försäljningen utanför centralorten har kommit igång. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Närmast på tur för antagande är en detaljplan som bereder tomter i området vid före detta Henrikssons 
handelsträdgård. Där kommer att beredas plats för omkring 16 villatomter samt två områden för flerbostadshus, par-, 
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rad-, eller kedjehus. Efter på tur ligger Bergsäter, där det kommer att beredas tomter. I dagsläget pågår där en 
översiktlig planering och inventering av området och omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med 
att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya 
bostäder. I kommunens arbete ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som 
inte säljs av kommunen. Sektorn arbetar även med strategiska markförvärv som sedan kan detaljplaneras för 
bostadsändamål. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

0st 2st 20st 

1.1.18.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Först när 
detaljplanen för Handelsträdgården har vunnit laga kraft och är genomförd kommer det finnas nya lediga 
kommunala tomter i centralorten, totalt 16 tomter. Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt följande: 

I centralorten finns inga tomter till försäljning. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

0st 2st 20st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Upphandla konsult för framtagande av bullerutredning för 
centralorten 

 

 Genomför bullerutredning för centralorten 
 

1.1.18.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

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

Inom centralorten finns inga tomter till försäljning i dagsläget. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, 
ca 60 tomter till salu. Glädjande är dock att försäljning utanför centralorten faktiskt har skett i förhållande till tidigare 
år då utbudet där inte nått marknaden. 

Närmast på tur för att antas är en detaljplan som bereder villatomter på området vid före detta Henrikssons 
handelsträdgård. Där kommer omkring 16 villatomter/radhus att beredas för försäljning. Dessa var dock inte klara 
för försäljning under 2018 utan kommer att kunna säljas under 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med Bergsäter är påbörjat och kommer bereda tomter, i dagsläget pågår där en översiktlig planering och 
inventering av området och omfattningen är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen med att tillskapa mer ledig 
tomtmark är målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete 
ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar småhustomter som inte säljs av kommunen. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kommunägda småhustomter färdiga 
för försäljning i centralorten 

0st 2st 20st 
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1.1.19 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med 

examen inom 3 år ska öka. 

1.1.19.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Resultaten har förbättrats. Värt att känna till är att det statistiska urvalet är lågt. Antalet respondenter är alltså få 
varpå stora svängningar i måluppfyllelsen kan förekomma. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Många av de förutsättningar som borgar för bättre resultat på området riskerar att försämras under 2019 på grund av 
ekonomiska skäl. 

Inom Tingsholmsgymnasiet pågår en arbete med kartläggning och rutiner avseende förebyggande arbete av 
elevhälsokaraktär. I detta hanteras frågor som närvaro/frånvaro och genus. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

61,76% 70,83% 100% 

1.1.19.2 Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Resultaten har förbättrats men fortsatt låg måluppfyllelse uppvisas. Värt att känna till är att det statistiska urvalet är 
lågt. Antalet respondenter är alltså få varpå stora svängningar i måluppfyllelsen kan förekomma. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Många av de förutsättningar som borgar för bättre resultat på området riskerar att försämras under 2019 på grund av 
ekonomiska skäl. 

Inom Tingsholmsgymnasiet pågår en arbete med kartläggning och rutiner avseende förebyggande arbete av 
elevhälsokaraktär. I detta hanteras frågor som närvaro/frånvaro och genus. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

61,76% 70,83% 100% 

1.1.19.3 Nationella programmen 

 Uppfyllt 

Analys 

Resultaten har försämrats 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Många av de förutsättningar som borgar för goda resultat på området riskerar att försämras under 2019 pga 
ekonomiska skäl. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

61,76% 70,83% 100% 
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1.1.20 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som 

vid avslut börjat studera ska inte understiga målvärdet 

1.1.20.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Mål uppfyllt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny arbetsmetod införd som innebär att majoriteten av deltagare ska träffa en studie- och yrkesvägsledare. Under 
hösten 2018 fanns studie- och yrkesvägledare på plats och flera deltagare har fått samtal kring studie- och 
yrkesvägledning. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

4,88% 10% 6% 

1.1.20.2 Arbetsmarknadsenheten 

 Uppfyllt 

Analys 

Mål uppfyllt 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny arbetsmetod införd som innebär att majoriteten av deltagare ska träffa en studie och yrkesvägsledare. Under 
hösten 2018 fanns studie och yrkesvägledare på plats och flera deltagare har fått samtal kring studei och 
yrkesvägledning. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

5% 10% 6% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

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

 

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

inte understiga målvärdet. 

1.1.21.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommuns hemtjänst har bakåt sett en mycket hög kundnöjdhet. Bland annat kan detta bero på att vi har 
relativt små hemtjänstgrupper vilket ger en ganska god kontinuitet. Hemtjänsten får högt betyg gällande bemötande, 
och det är en yrkesgrupp i verksamheten som är bra på det och professionella i sina roller. Vi ser att våra insatser 
kring TES-planering, samtalsguiden och min vård- och omsorgspärm gett en ökad nöjdhet 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta med att behålla det goda bemötandet från medarbetarna samt god kontinuitet. Arbeta vidare med att förbättra 
TES-planeringen för att tillgodose vårdtagarnas önskemål om tider. Arbeta aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i 
sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp 
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Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

94% 94% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
Implementeringen är parkerad pga att systemen inte riktigt är 
kompatibelt med arbetssättet. 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Alla brukare får en informationspärm. 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 

brukarnas behov, över dygnet. 

Klart: Alla enheter har gjort en kartläggning. 

1.1.21.2 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för såvär hemtjänst som boende är det mycket höga värden i kundnöjdhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med det goda resultatet för enheten så blir det fortsatta arbetet inriktat på att behålla den höga/goda nivån på 
mätningarna. En stor del av brukarnöjdheten han härledas till stabil personalgrupp och en mycket aktiv 
dagverksamhet. 

Vad gäller införandet av IBIC så har ett centralt beslut inverkat på planerna och införandet kommer ske senare. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

95% 95% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

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

 

1.1.21.3 Hökerumsgården 

 Uppfyllt 

Analys  

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

 Åtgärder/insatser för utveckling 

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

  Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

100% 100% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 

brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
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1.1.21.4 Solrosen 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi ligger över målvärdet gällande brukarnas nöjdhet kring vår hemtjänst. Vi har även 100% nöjdhet från våra 
rdtagaran 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kommer fortsätta arbeta med vårdtagaren i centrum med ett gott bemötande från vår personal. Vi kommer även 
fortsättningsvis arbeta aktivt med att våra vårdtagare är aktiva i sin genomförandeplan och i så stor utsträckning som 
möjligt ska kunna påverka tiden för hjälp. 

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

91% 96% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Vi har under hösten arbetat genom en rutin för oss på Solrosen kring 
hur vi ska arbeta med ankomstsamtal. Detta gör att än mer fånga in 
vårdtagarnas önskemå om behovet av hjälp. 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
Projektet IBIC har lagts på is, men vi fortsätter att arbeta med 
vårdtagaren i fokus. 

 Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 
Vi har nu i våra rutiner att varje ny vårdtagare i samband med att 
hemtjänststartas upp ska få en "min vård och omsorgsplan". 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 

brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
Vi har inte kommit igång i verksamhten med att arbeta med 
välfärdsteknik. Vi har inventerat och kan förväntas omma igång med 
ngt under 2019. 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
Detta arbetet har het avstannat pga av IBIC- projektets avstannande. 

1.1.21.5 Ekero 

 Uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

95% 96% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
 

1.1.21.6 Centrala hemtjänsten 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har hög nöjdhet hos brukarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi får jobba på att behålla våra resultat. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 
Rutin finns för återkoppling via telefon men ingen annan strukturerad 
för återkoppling med brukare i hmtj. 

 Implementering av arbetsmodellen IBIC 
Uppskjuten 

 Tillsätta en arbetsgrupp för översyn av bemanning utefter 

brukarnas behov, över dygnet. 

 

 Användning av relevant välfärdsteknik 
Implimentering av tillsyn via kamera startade under december månad. 
kommer att fortsätta under 2019. För tillfället finns det 6 st kameror 
inköpta som går att använda för tillsyn i ordinärt boende. 

 Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
Det arbetet ligger på is. 

1.1.22 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, 

timmar/vecka ska inte understiga målvärdet. 

1.1.22.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

Huvudbiblioteket är öppet 13 timmar/vecka utöver 8-17 på vardagar, dock ej sommartid. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

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

13  13 

1.1.23 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska under året inte 

understiga målvärdet. 

1.1.23.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

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

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som 
försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. 
Ett markförvärv har genomförts under 2018 i anslutning till Hesters- och Rönnåsens industriområde. Ett 
planuppdrag har givits och påbörjats under året för att tillskapa ytterligare industrimark öster om nuvarande 
Rönnåsen efter att marken köpts in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten arbetar aktivt med att identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att bibehålla 
ett uppfyllt mål. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår inom kommunen. 
Planuppdraget att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde längre öster ut är högt prioriterat i den politiskt 
antagna planprioriteringslistan. 

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

250 000kvm 252 623kvm 200 000kvm 
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1.1.23.2 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

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

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten, och utifrån den takt som 
försäljningen har tagit måste nya potentiella markområden identifieras som sedan kan bli aktuella för planläggning. 
Ett markförvärv har genomförts under 2018 i anslutning till Hesters- och Rönnåsens industriområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten arbetar aktivt med att identifiera och påbörja förhandlingar om markförvärv för att bibehålla 
ett uppfyllt mål. Lokalisering av ett framtida handelsområde för sällanköpshandel pågår tillsammans med andra 
enheter inom kommunen. Enheten stöttar planenheten i de frågor vi kan vara behjälpliga för att planprocessen ska 
fortgå på ett smidigt och effektivt sätt. 

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 200 000kvm 

1.1.23.3 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

I dagsläget finns ca 240 000 kvadratmeter industrimark färdig för försäljning inom centralorten. Störst del tillgänglig 
mark finns på Rönnåsens industriområde beläget inom centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000 kvadratmeter 
industrimark för försäljning. 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år 2018 Målvärde 

 Antal kvadratmeter industrimark färdig 
för försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 200 000kvm 
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1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet. 

1.2.1.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska utfallet 2018 innebär att det inte har varit aktuellt att nyupplåna medel under året. Målet har 
uppnåtts, men en viktig orsak till detta är att årets investeringar är betydligt lägre än budgeterat. Hade 
investeringarna nått upp till den planerade nivån hade det krävts lånefinansiering. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska 

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

kommunal utjämning 

1.2.2.1 Ekonomi 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 24,1 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,8 
procent (målvärde: 2,4 procent) av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Målet avseende nivån på 
det ekonomiska resultatet uppnås därmed inte under 2018. 

Inklusive jämförelsestörande poster (realisationsvinster: 9,6 mnkr) uppgår det ekonomiska resultatet till cirka 2,5 
procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

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

6,1 % 1,8 % 2,4 % 

1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt 

resultat minst i nivå med budget 

1.2.3.1 Ekonomi 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall är sämre än budgeterat. Delvis beror underskottet på en engångseffekt 
på semesterlöneskulden. Skulden har ökat med ca 1,4 mnkr som en följd av att de allra flesta medarbetare i 
kommunens verksamheter har en heltidstjänst i grunden från och med 2018. Semesterlöneskulden för en 
medarbetare beräknas på heltidsanställningen och inte på den faktiska tjänstgöringsgraden och detta har inneburit 
att den beräknade semesterlöneskulden har ökat. 

Verksamheternas samlade avvikelse mot budget uppgår totalt till ca -1,4 mnkr. Målet om ett ekonomiskt resultat 
minst i nivå med budget är därmed inte uppfyllt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall år 2017 Utfall år Målvärde 

 Skillnaden mellan faktiskt resultat och budgeterat resultat. 
29,7 mnkr -1,4 mnkr 0 mnkr 
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1.3 Uppdrag från KPH 

1.3.1 Kommunen ska förstärka olika kultur- och läsprojekt, gärna 

tillsammansmed andra aktörer inom föreningsliv och näringsliv. Ett 

särskilt fokus ska riktas mot barn, unga och äldre. 

1.3.1.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

Drivit själva: Läsmuskler för små - ett bokstartsprojekt, Idélabbet (båda tillsammans med Familjecentralen).  I 
samarbete med andra kommuner:  Gränslösa bibliotek, Regionalisering av Borås skulpturbiennal, X-Sites (Land Art), 
Ljudkonsrunda, Gränsbygd i Sjuhärad - förstudie. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal projekt inkl 
samarbetsprojekt 

6 5 120 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Genomföra bokstartsprojekt "Läsmuskler för små" 
 

 Delta i planering och genomförande av projektet  "Gränslösa 
bibliotek" tillsammans med biblioteken i Sjuhärad. 

 

 Delta i olika samarbetsprojekt, till exempel "Regionalisering av 
Borås skulpturbiennal" och Land Art-projekt. 
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1.4 Budgetuppdrag 2015 

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

mindre i livsinkomst än en man. 

1.4.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Arbete med lönekartläggning av 2017 års löneläge genomfördes i en partsgemensam arbetsgrupp under hösten 2018. 
Smärre osakliga löneskillnader upptäcktes och korrigerades genom att lönemedel avsattes därför. Det innebar bl.a. 
lönerna justerades för några kvinnliga trä- och metallslöjdslärare, fritidsledare, ingenjör inom byggsektorn och 
systemförvaltare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta lönekartläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. 

1.4.1.2 Personal 

 

Analys 

Arbete med lönekartläggning av 2017 års löneläge genomfördes i en partsgemensam arbetsgrupp under hösten 2018. 
Smärre osakliga löneskillnader upptäcktes och korrigerades genom att lönemedel avsattes därför. Det innebar bl.a. 
lönerna justerades för några kvinnliga trä- och metallslöjdslärare, fritidsledare, ingenjör inom byggsektorn och 
systemförvaltare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta lönekartläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. 

1.4.2 Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra 

måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen 

handlingsplan. 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i grundskolan gällde 2015-2018. Under perioden har verksamheten arbetat 
med de i planen beskrivna områdena i syfte att öka måluppfyllelsen. Utgångspunkten har varit grundskolans  fyra 
mål, Alla elever: trivs och är trygga, når kunskapskraven i alla ämnen, är delaktiga och har inflytande över sin 
utbildning och att skolan årligen förbättrar sina resultat. Inför 2019 avslutas handlingsplanen men arbetet med de 
fyra målen kommer fortsatt att vara utgångspunkten i förbättringsarbetet. Detsamma gäller även  i tillämpliga delar 
de andra områdena i handlingsplanen: rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet i kommunens skolor,ledarskapet i 
klassrummet, nyanlända, externt stöd (vetenskaplighet), rekrytering, kollegialt lärande samt elever i behov av särskilt 
stöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med handlingsplanen för ökad måluppfyllelse fortsätter i annan form på så sätt att det fortsatta 
utvecklingsarbetet i syfte att förbättra måluppfyllelsen styrs och leds via verksamhetsplanerna. 
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1.4.2.2 Tingsholm 

 

Analys 

Rubriken "måluppfyllelse i skola" låter sig inte sammanfattas för hela skolområdet på det sättet. Anledningen till 
detta är att det inte finns gemensamma mätetal för Särskolorna, Vuxenutbildningen och Tingsholmsgymnasiet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vad gäller Tingsholmsgymnasiet som helhet har måluppfyllelsen ökat. Inom vuxenutbildningen har kön till sfi 
försvunnit och antalet producerade utbildningspoäng har ökat kopplat även till utbildningplikten och 
rättighetslagstiftningen. Särskolorna bedriver inte regelrätta ämnes- eller kursstudier på ett sätt som låter sig mätas 
eller jämföras över tid. 

1.4.3 Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora 

rekryteringsbehov till vård-och omsorgsyrkena. 

1.4.3.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Arbetet med heltid som norm har fortsatt och övergick i ärskiftet i en permanent organisation med den tidigare 
projektledaren som chef över en ny planeringsfunktion. Den nya organisationen ska stödja  utvecklingen av 
bemanningsfrågor och timavlönat arbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projektet kommer fortsättningsvis att stödjas konsultativt av personalfunktionen 

1.4.3.2 Personal 

 

Analys 

Arbetet med heltid som norm har fortsatt och övergick i ärskiftet i en permanent organisation med den tidigare 
projektledaren som chef över en ny planeringsfunktion. Den nya organisationen ska stödja  utvecklingen av 
bemanningsfrågor och timavlönat arbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projektet kommer fortsättningsvis att stödjas konsultativt av personalfunktionen 
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1.5 Budgetuppdrag 2017 

1.5.1 Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred 

sammanslagning av kommunens två högstadieskolor 

1.5.1.1 Kommunledningsstab 

 

Till kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen förslag om inriktningsbeslut att slå samman 
kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att; 

• fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. 
• att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om 

till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.  

• utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn 
av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta 
fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan 
verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation.  

Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen. 

Vid kommunfullmäktige 2018-12-13 breddades uppdraget  om en gemensam högstadieskola till att också gälla att 
utreda en om- och tillbyggnad av Stenbocksskolan och Ätradalsskolan samt att man i övriga utredningsdelar 
inkluderar elevens perspektiv för stärkt trygghet, hälsa och ökad måluppfyllelse. 

Analys 

Att genomföra en sammanhållen utredning bedöms nödvändigt för att komma framåt med brådskande 
skollokalsförsörjning utan att förbise pågående skolutvecklingsarbete och det samlade lokalbehovet för förvaltningen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen hanterar det förtydligade och breddade budgetuppdraget genom en sammanhållen utredning som 
kommer att lämna delredovisningar under 2019. Tillväxtplanen för grundskolan bedöms vara klar före sommaren. 

1.5.2 Utred effektivare nyttjande av IT-utrustning 

1.5.2.1 Kansli 

 

Analys 

Uppdraget har ännu inte påbörjats. Under 2017 var IT-strategen förärldraledig och uppdraget prioriterades ner. Vid 
ingången av 2018 när IT-stretegen åter var på plats fanns behov av att prioritera att hantera den nya lagstiftningen 
Data skyddsförordningen.  IT-strategen arbetade under perioden mars till december 2018 med att genomföra 
åtgärder i förvaltningen som ska säkerställa laguppfyllnad.Tillgängliga resureser för att utföra uppdraget fanns då 
inte tilgängliga.  

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

2019 har kapacitet och planering för utredningarbete inom kansliet förstärkts. Uppdraget planeras att genomföras 
under 2019. 

1.5.3 Ta fram prospekt för Marknadsplatsen. 

1.5.3.1 Exploatering 

 

Analys 

Exploateringsenheten är i ett inledande skede med arbetet att ta fram ett prospekt för Marknadsplatsen. 
Inledningsvis behövs en trafikutredning för de båda cirkulationsplatserna i anslutning till berört område, detta för att 
bestämma vilken mark som är möjlig att exploatera. Planprogrammet för Bronäs är nyligen antaget vilket ger oss en 
bra inriktning i arbetet. En planprocess har påbörjats för området som väntas klar runt 2021. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 har en trafikutredning genomförts för cirkulationsplatserna vid Marknadsplatsen och en projektering 
väntas klar under första halvåret 2019. Därefter inleds ett stort arbete med detaljplanen för området, där enheten ska 
vara delagtig för att underlätta planarbetet. Först när den börjar bli klar kommer prospektet att arbetas fram. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Upprätta prospekt för Marknadsplatsen 

Prospektet kommer att påbörjas under 2020 beroende på i vilken fas 
detaljplaneprocessen är i. 

 Försenad 

Genomför projektering av cirkulationer vid Marknadsplatsen 

Projektering kommer ske under första halvåret 2019. 

 Avslutad med avvikelse 

Genomför trafikflödesanalys 

En trafikflödesanalys är genomförd. 

1.5.4 Demokratiarbete inom lärandet 

1.5.4.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Verksamheten har arbetat med uppdraget under mandatperioden. 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Rektor fortsätter delta vid 
elevrådsmöten detta läsår. 

Alla klassföreståndare går igenom, på klassföreståndartid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till 
elevrådet går till. Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning. 

Ett rum på lärplattformen skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, 
elever skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv. 

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. En samhällslärare 
är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet. 

Möten skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete. 

Elevrådet bör också vara representerat vid brukarrådsmöte. På sikt även vid vissa APT / AL möten. 

Elevrådet kan med fördel närvara med information om skolans elevråd vid föräldramöte. 

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

En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) gavs via ”Sveriges elevkårer” under vecka 45 för 
Stenbocksskolans representanter. Intern utbildning sker kontinuerligt. 

Internutbildning på Ätradalskolan genomfördes av de äldre elevskyddsombuden till elevskyddsombud i årskurs 7 
genom att de beskriver hur arbetet går till och vad som ingår i uppdraget. 
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1.5.4.2 Grundskola 

 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Grunden för ett fungerande elevråd är att eleverna vet hur de kan bedriva ett elevrådsarbete på ett demokratiskt och 
transparent sätt. Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Detta för att 
eleverna skulle få en direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. Rektor 
fortsätter delta vid elevrådsmöten detta läsår. 

Alla klassföreståndare går igenom, på klassföreståndartid vid terminsstart, vad elevråd är, fungerar och hur val till 
elevrådet går till. Val av elevrådsrepresentanter genomförs därefter. Bör göras i sluten omröstning. 

Ett rum på lärplattformen skapas och alla elever har tillgång till detta. Här skall protokoll från möten läggas upp, 
elever skall ha insyn i vad som görs i elevrådet, vilka frågor som tas upp osv. 

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. En samhällslärare 
är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet. 

Möten skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete. 

Elevrådet bör också vara representerat vid brukarrådsmöte. På sikt även vid vissa APT / AL möten. 

Elevrådet kan med fördel närvara med information om skolans elevråd vid föräldramöte. 

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

En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom ”Sveriges elevkårer” 
under vecka 45 för Stenbocksskolans representanter. Intern utbildning sker kontinuerligt. 

Internutbildning på Ätradalskolan kommer att ske av de äldre elevskyddsombuden till elevskyddsombud i årskurs 7 
genom att de beskriver hur arbetet går till och vad som ingår i uppdraget.  . 

1.5.4.3 Stenbocksskolan 

 

Analys 

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

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Härefter skall sittande valda representanter välja styrelse. 

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

Dessutom behöver vi välja en elevrepresentant till ”elevskyddsombud”. 

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

En samhällslärare är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet. 

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. 

Elevrådet skall också ha ett nära samarbete med skolans fritidsledare. ( Pär, mfl) 

Extern och intern utbildning sker under året. Den externa under höstterminen, den internakontinuerligt. 
(Demokratiska strukturer, mötesordning och tillvägagångssätt) 

Möten bör/skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete. 

Elevrådet bör också vara representerat vid brukarrådsmöte. På sikt även vid vissa APT / AL möten. 

Elevrådet kan med fördel närvara med information om skolans elevråd vid föräldramöte. 

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

En extern utbildning av elevrådet och dess styrelse (se punkten ovan) kommer att ske genom 
”Sveriges 

elevkårer” under vecka 45. 

1.5.4.4 Ätradalsskolan 

 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Under våren 2018 deltog rektor på del av elevrådets och elevskyddsombudens möten. Detta för att eleverna 
skulle få en direktkoppling till skolans ledning och på så vis korta ner svarstiden för elevrådets frågor. 
Ansvarig: Mimmi. 

• Under hösten 2018 hölls möten för elevrådet och elevskyddsombude kontinuerligt med rektors medverkan. 
Ansvarig: Mimmi/Beleen 

• Skolledningen uppmuntrar eleverna till att engagera sig och uppmuntrar elevers förslag till förbättringar. 
Ansvarig: Mimmi och Beleen. 

1.5.4.5 Tingsholm 

 

Analys 

Denna rubrik är förmodligen riktad mot grundskolan. Värt att ändå nämna är att vi precis lämnat ett valår och 
framförallt Tingsholmsgymnasiet och Vuxenutbildningen har arbetat intensivt med de olika valen innan, under och 
efter dessa. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kan konstatera att dessa två enheter lyckats väl med genomförda debatter, besök och utbidningsinsatser kring 
valet. 
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1.5.4.6 Nationella programmen 

 

Analys 

Mig veterligen hade skolenheten inget uppdrag på detta område för 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Utred hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer 

1.5.4.7 Kultur och fritid 

 

Analys 

Arbetet med uppdraget har pågått under 2017 och 2018. 

Arbetet har skett genom dialogmöten med föreningar, studieförbund och andra kulturarrangörer. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett samlat dokument för arbetet med utveckling av kulturen med andra aktörer har tagits fram. 

I dokumentet finns 5 områden som arbetet ska koncentreras kring: 

En väg in, Ung kultur, Stad och land samt integration, mötesplatser och samverkan med andra kulturaktörer. 

Se nedan som bifogad fil. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Starta upp arbete med "En väg in" i kommunen för kulturaktörer som 
vill utveckla kulturarrangemang, festivalen och liknade. 

 

 Avslutad 

Skapa möjligheter för unga att utöva kultur. 

 

 Avslutad 

Skapa dynamik i hela kommunen i form av arrangemang, förbättrade 
stödformer, där ntegrationsarbete är en viktig del. 

 

1.5.5 Utred musikskolans placering – på kort och lång sikt 

1.5.5.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Bedömningen, efter att frågan hanterats inom ramen för lokalförsörjningsplanen, är att musikskolan kommer att vara 
kvar i nuvarande lokaler även i framtiden och ingen ytterligare utredning är nödvändig. För att öka kapaciteten 
förbereds temporära lokaler vid Ulrikaskolan under den tid som en ny F-6-skola byggs i centralorten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.6 Budgetuppdrag 2018 

1.6.1 Fiber 

1.6.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Under 2018 har vi anslutit 1 437 hushåll & företag till fibernätet. Årets mål att ansluta minst 1 000 husåll & företag till 
fibernätet under 2018 är uppnått. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet med 90% fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet 
allt mer på landsbygden inte minst pga de nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat. 

1.6.1.2 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

Under 2018 har vi anslutit 1 437 hushåll & företag till fibernätet. Årets mål att ansluta minst 1 000 husåll & företag till 
fibernätet under 2018 är uppnått. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas då arbete för att nå målet med 90% fortgår planenligt. Nu inriktas arbetet 
allt mer på landsbygden inte minst pga de nedsläckningar av telestationer som Telia aviserat. 

1.6.2 Civilsamhället och föreningar 

1.6.2.1 Kansli 

 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamheten deltar  sedan november månad i ett kompetens - och erfarenhetsutbyte via SKL  avseende samverkan 
med civilsamhället och föreningar. 

Analys 
Uppdraget har påbörjats med att skaffa kunskap inom området men har inte kunnat prioriterats i övrigt. Planering 
fanns för att påbörja uppdraget under tertial 3 men fick återigen flyttas fram beroende på arbetsbelastning i 
eftervalsarbetet samt beroende på vakant tjänst då en medarbetare slutat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kanslifunktionen planerar för att påbörja arbetet med att genomföra budgetuppdrag avseende samverkan med 
civilsamhället unde hösten 2019. 

1.6.3 Koncept utbildningsanställningar 

1.6.3.1 Personal 

 

Analys 

Kommenteras av sektor välfärd och sektor lärande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Internkonsultativt stöd till ansvarig sektorchef 
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1.6.4 Koncept utbildningsanställningar 

1.6.4.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Insatserna är genomförda och fortsatt arbete pågår. 

Pågående processerna är: 

DUA( delegation för unga i arbete), DUNA Delegation för nyanlända  till arbete), Extratjänster, BR-vux (Borås region 
vuxenutbildning), Lokala jobbspår LÖK (Lokla överenskommelse), Utbildningsplikt, Rätten till komvux, Nya 
komvuxkurser för att möta nyanländas behov, Yrkesvux, Yrkesprogram på gymnasiet, VO-college, Teknikcollege, 
Gymnasielagen –ebos, abos 

En stryrgrupp har bildats med underliggande arbetsgrupp med tydligt uppdrag. 

Kontinuerliga möten  genomfördes under hösten 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Organisera en struktur för samordning. 

Kontinuerliga möten är bokade. 

1.6.5 Karriärvägar undersköterskor 

1.6.5.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Uppdraget faller väl in i arbetet med vård- och omsorgscollege. 2016 blev Boråsregionen regionalt certifierade, vilket 
innebar en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och facklig organisation. Under 
sommaren blev Ulricehamns kommun lokalt certifierade (tillsammans med Mark, Svenljunga och Tranemo). Syftet är 
att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet. Ett av målen för det regionala och lokala arbetet är 
att arbetsgivarens påverkan på fördjupningskurserna ska öka. Inom ramen för colleget pågår ett arbete kring 
vidareutveckling och behov av karriärsmöjlighet för personal inom äldreomsorg och funktionsnedsättningsområdet 
samt socialpsykiatri, det så kallade karriärträdet. 

Karriärträdet innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare arbetar gemensamt för att det ska finnas 
karriärvägar inom vård och omsorg. Detta för att öka attraktionskraften för studier eller arbete inom vård och 
omsorg. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I samband med den lokala certifieringen av ett vård- och omsorgscollege har pågått ett arbete med att identifiera 
möjligheter till validering, fortbildning och karriärvägar för undersköterskor och stödassistenter. 

Det finns YH-utbildningar idag, där personal inom funktionshinderområdet har möjlighet att att söka en utbildning 
till stödpedagog. Den planeras även att rikta sig till undersköterskor som arbetar inom den kommunala 
äldreomsorgen. 

Härutöver finns två uppdragsutbildningar inplanerade, en i Vårdpedagogik och en i Äldres liv och hälsa. 
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1.6.6 Mer hållbart samhälle 

1.6.6.1 Funktionsnedsättning 

 

Analys 
Arbetet för en hållbar verksamhet har inte aktivt arbetats med på ett kontinuerligt sätt, men är en del i 
arbetsmiljöarbetet. 
Åtgärder/insatser för utveckling 
Fördjupa arbetsmiljöarbetet. 

1.6.7 Minska matsvinn 

1.6.7.1 Kost 

 

Analys 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur matsvinnet skulle kunna mätas och minskas. På sikt är förhoppningen 
att uppnå en beteendeförändring som leder till bättre hushållning av både ekonomiska resurser och miljö. 

Verksamhet kost har arbetat med att minska matsvinnet under några år. Till en början vägdes matsvinnet två veckor 
per år, en vecka på våren och en på hösten. 2017 tog verksamheten ett nytt beslut att matsvinnet skulle börja vägas 
varje dag. Resultatet av detta arbete är följande: 
2015 - 92,85 gram/ portion 
2016 - 56,87 gram/ portion 
2017 - 41,22 gram/ portion 

Det verksamhet kost kan se saknas i det arbete som idag förkommer i alla kök är dialogen med kunder/ gäster. Ett 
ökat samarbetet med alla berörda kan på sikt minska matsvinnet. En dialog har påbörjats med lärandet och välfärd 
om hur verksamheterna tillsammans kan arbeta för att minska matsvinnet. 

Verksamhet kost har tagit kontakt med kommuner som har ungefär samma antal invånare som Ulricehamns 
kommun. Detta har gjorts för att skapa en bild om hur andra kommuner löser frågan om minskat matsvinn. Frågor 
som ställdes till kommunerna var: 
Arbetar er kommun med att minska matsvinnet? 
Arbetar ni tillsammans med förskolan, skolan och äldreomsorgen för att minska matsvinnet? 

Verksamheten hade förhoppningar på att denna enkla undersökning skulle kunna mynna ut i ett par bra förslag som 
kunde implementeras i Ulricehamns kommun. Men tyvärr var inte fallet så, flertalet kommuner arbetade inte alls 
med frågan och de som arbetade med frågan vägde matsvinnet två veckor under ett år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dialogen med välfärd mynnade ut i att mätningen av matsvinnet måste ske i tre steg, köksvinn, tallrikssvinn och 
serveringssvinn. Idag vägs tallrikssvinnet och serveringssvinnet tillsammans. För att få en blid om det är för stora 
portioner som levereras till avdelningarna eller inte behöver dessa separeras. Om de separeras så blir det lättare för 
vårdpersonalen att hantera tallrikssvinnet t ex om det läggs upp för stora portioner på tallriken. 

Det som även kom fram vid dialogen för både lärandet och välfärd var att alla enheter måste få en återkoppling från 
kost om hur utvecklingen av matsvinnet är på respektive enhet. En lagom intervall av återkoppling är minst fyra 
gånger per år. Verksamhet kost bjuder in till matråd för alla enheter minst två gånger per år och då är det lämpligt att 
en stående punkt är matsvinn. Här finns alla möjligheter att föra dialogen hur matsvinnet ska minskas just på denna 
enhet då både kunder/ gäster finns på med på matrådet. 

Dialogen med verksamheterna mynnade även ut i att alla enheter behöver sin egna handlingsplan för att minska 
matsvinnet. Arbetet i dag med matsvinnet ser lite olika ut och kommer även att göra så i framtiden. Ett av målen i 
uppdraget var att på sikt se en beteendeförändring och denna fråga äger respektive enhet och ska tas med i 
handlingsplanen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kartläggning av nuläget 

 

 Avslutad 

Omvärldsbevakning 

 

 Avslutad 

Dialogforum med kunder - välfärd och lärande 
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1.6.8 Slaget på Åsunden. Under året starta upp planeringsarbete för 

genomförande av uppmärksammande av slaget. 

1.6.8.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

Arbetet med uppdraget har pågått under 2018. Gemensamma möten ihop med Tranemo och Svenljunga kommuner. 
Deltagarna på mötena har kommit från Kultur och från besöks/turistbäringen. 

Gemensam workshop ihop med studieförbund och olika kulturaktörer/föreningar har genomförts vilket ledde fram 
till att ansökan om medel till förstudie från kommunalförbundet kom till. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I februari -19 kommer en studiedag/work-shop genomföras ihop med Tranemo och Svenljunga kommuner. 
En ansökan till kommunalförbundet har skickats in för att genomföra ett stort antal aktiviteter under jubileumsåret. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Genomföra work-shop ihop med grannkommunerna Tranemo och 
Svenljunga. Deltagarna är från kultur och fritid, besöksnäring, 
föreningsliv och studieförbund. 

 

 Avslutad 

Söka externa medel från kommunalförbundet till en förstudie. 

 

 Avslutad 

Informera och involvera sektor lärande om det planerade arbetet och 
hu det ska genomföras inom skolkulturen. 

 

1.6.9 Karriärvägar undersköterskor 

1.6.9.1 Personal 

 

Analys 

Kommenteras av sektor välfärd. 
Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Internkonsultativt stöd till ansvarig sektorchef 

 

1.6.10 Utbildning - fler i arbete 

1.6.10.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Insatserna är genomförda och fortsatt arbete pågår. 

Det pågår flera processer i kommunen. För närvarande sker processerna utan samordning. Sektor lärande har haft 
träffar med sektor välfärd där även personalfunktionen var delaktig utifrån strategisk planering av framtida 
bemanning. 

Pågående processerna är: 

DUA( delegation för unga i arbete), DUNA Delegation för nyanlända till arbete), Extratjänster, BR-vux (Borås region 
vuxenutbildning), Lokala jobbspår LÖK (Lokla överenskommelse), Utbildningsplikt, Rätten till komvux, Nya 
komvuxkurser för att möta nyanländas behov, Yrkesvux, Yrkesprogram på gymnasiet, VO-college, Teknikcollege, 
Gymnasielagen –ebos, abos 
Åtgärder/insatser för utveckling 
En organisera med en struktur för samordning har skapats. Kontinuerliga möten är bokade. 



Uppföljning Tertial 3 43(43) 

1.6.11 Långtidssjukskrivningar 

1.6.11.1 Personal 

 

Analys 

Arbetet med att minska antalet långtidssjukskrivna inom den kommunala förvaltningen har varit en prioriterad fråga. 
2018 skedde ett trendbrott genom att antalet långtidssjukskrivna minskade något jämfört med tidigare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att minska antalet långtidssjukskrivna utgör en av målsättningarna i projektet "Heltid som norm" genom införandet 
av hälsosamma scheman. Fortsatt stöd i sektorernas rehabilteringsarbete utgör en annan fortsatt prioriterad 
verksamhet. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Internkonsultativt stöd till samtliga sektorchefer 
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1 Kommunledningsstab 

1.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

1.1.1 Kompetensförsörjning/rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att kvaliteten i 
verksamheten inte når upp 
till förväntad nivå. 
Svårigheter att rekrytera 
personer med rätt 
kompetens. 
Riskkategori 
Strategisk 

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

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

Uppföljning och analys  

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

  

Processer/rutiner: 

1.1.2 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

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

 Granskning av 
dokumentation och löpande 
uppföljning. 

Uppföljning och analys  

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

Skyddsronder har genomförts och rapporterade 
incidenter har följts upp. 

  

Processer/rutiner: 

1.1.3 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Fullfölja arbetet med 
intern kontroll. 

 Genomgång av interna 
kontrollplaner. 

Uppföljning och analys  

Riskanalyser genomförs i ledningsgrupperna för 
samtliga verksamheter och bolag. 
Utvecklingsledarna för de olika sektorerna verkar 
som riskanalysledare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Processen för intern kontroll inklusive 
frågeunderlag revideras årligen. 

  

Utarbeta rutin för hantering 
av remisser. 

 Kontroll av att rutin 
finns i Våra arbetssätt. 

Uppföljning och analys 

Arbete pågår, inriktningen är att rutinen är klar 
till sommaren 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Processer/rutiner: 

1.1.4 IT- säkerhetsrisker 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

IT-säkerheten för 
kommunkoncernen behöver 
vara väl fungerande och 
likvärdig. 
Riskkategori 
Operativ 

Genomförande av IT-
säkerhetshöjande insatser. 

 Uppföljning av 
minnesanteckningar 

Uppföljning och analys 

Enligt LIS bör man genomföra 
informationssäkerhetsanalys och upprätta 
handlingsplan. Det är ISGs uppdrag att införa LIS 
arbete har inte kunnat slutföras under 2018. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under november 2017 påbörjades byte av 
brandväggen, arbetet pågick under hela 2018. 
Spam-filter och traps är andra säkerhetsåtgärder 
som vidtagits. Ingen säkerhetsanalys eller 
liknande har gemomförts. Att införa LIS 
(ledningsssytem för informationssäkehet) är ett 
uppdrag som ligger på ISG och arbete pågår. 

Alla chefer har genomfört utbildning inom GDPR 
och anställda har genom chef haft samma 
möjlighet. 

Genomförande av DISA. 
 Uppföljning av 

minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Chefer har uppdrag att tillse att alla medarbetare 
genomför utbildning i DISA (datorstödd 
informationssäkerhetsutbildning) genom 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Chefen ska samla in intyg från alla medarbetare. 
Ingen systematisk uppföljning har skett. Det är 
möjligt för oss att göra utbildnigen via Procydo 
och på så sätt få en digital uppföljning samt ta 
bort behovet av att skriva ut kursintyg. 

Processer/rutiner: 

1.1.5 Uppföljning av upphandlingar och ramavtal 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Otillräcklig uppföljning och 
kontroll av ramavtal och 
direktupphandlingar. 
Riskkategori 
Operativ 

Organisatoriska 
förändringar 

 Genomförda åtgärder 
ska redovisas. 

Uppföljning och analys 

Under 2018 har det inrättats en tjänst som 
avtalscontroller. Avtalscontrollern ska 
regelbundet följa upp befintliga avtal på ett 
bättre sätt. Leverantörer kan följas upp avseende 
att de levererar rätt produkt med rätt kvalitet till 
rätt pris och att inga oegentligheter finns. 

Bedömningen är att en funktion som 
avtalscontroller bidrar till besparingar i 
verksamheterna. Besparingar kan göras genom 
ökad avtalstrohet, identifiering av nya 
avtalsområden, striktare uppföljning av 
inköpsbeteende och regelbundna 
leverantörsuppföljningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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2 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

2.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

2.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

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

 Genomgång av 
felaktiga beteenden och 
incidenter. 

Uppföljning och analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Processer/rutiner: 

2.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

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

 Uppföljning av 
genomförd intern kontroll 
av verksamhetsområde 
samt att denna redovisats 
för chef och till 
samverkansnämnden (miljö 
och bygg). 

Uppföljning och analys 

Internrevision har på miljöenheten under 2018 
skett inom livsmedels- och alkoholkontrollens 
områden samt handläggning av tillsynav 
lantbruken har kontrollerats. På byggenheten har 
internkontroll gällande bygglovs-handläggningen 
genomförts. Två ärenden gällande 
parkeringstillstånd och två ärenden gällande 
markupplåtelse av allmän platsmark kan 
kontrollerats på exploateringsenheten. 
Uppföljning sker inom tertialrapporteringen samt 
redovisas till sektorchef fortlöpande under året. 
Uppföljning av överklagade ärenden på 
Miljöenheten och Byggenheten görs en gång per år 
och 2018 års uppföljning kommer att rapporteras 
vid nämndens sammanträde i mars 2019. Intern 
genomgång på enheterna sker för att dra 
slutsatser och lärdomar. Nämnden har utbildas 
och informeras enligt plan. Stickprov gör även på 
enskilda ärenden efter klagomål eller 
egeninitierad vid misstanke om avvikelse för att 
kontrollera handläggningen och sektorns service. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2019 kan arbetet utvecklas bl a genom att 
sammanställa internrevisionen för alla enheter i 
en rapport för att få en tydligare uppföljning. 
Denna rapport kan sedan presenteras för miljö- 
och byggnämnden när det gäller verksamheter 
som faller inom dess ansvarsområden. 

  

Resursbehovsutredning ska 
göras. Miljö- och 
byggenheterna klarar inte 
av att utföra lagstadgade 
krav, t ex att utföra 
inspektioner, långa 
handläggningstider. Kritik 
från länsstyrelse och 
revision finns idag. 

 Uppföljning av att 
resursbehovsutredning är 
gjord. 

Uppföljning och analys 

En resursbehovsutredning görs i början av varje 
år. Utifrån denna samt utifrån vilka resurser som 
tilldelas prioriteras tillsynen och uppdragen 
utifrån en riskbedömning och utifrån kundnyttan. 
Behovsutredningen för miljöenheten och 
byggenheten fastställs av miljö- och 
byggnämnden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta att arbeta fram en behovsutredning 
inför budgetprocessen för att tillhandahålla ett 
bra material inför politikens ställningstagande 
samt presentera övriga enheter tillkommande 
behov i budgetprocessen. 
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Processer/rutiner: 

2.1.3 Rekrytering av kompetent personal och minska personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårt att rekrytera till 
kvalificerade tjänster och 
minska 
personalomsättningen. 
Riskkategori 
Operativ 

Att arbeta med begreppet 
"Attraktiv arbetsgivare". 

 Hur sektorn har arbetat 
för att bli en attraktiv 
arbetsgivare och skapat 
åtgärder/insatser för detta. 

Uppföljning och analys 

Sektorn arbetar aktivt med att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Prioriteringarna kopplat till 
attraktiv arbetsgivare har varit "förutsättningar 
för chef" och "bra verksamhet". I det arbetet kan 
bland annat nämnas sektorn intensiva arbete med 
verksamhetsplanerna och uppföljning, utökandet 
av resurserna, kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och arbetet med rutiner och processer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för såväl chefer som medarbetare 
att lyckas på arbetsplatsen. En framgångsrik och 
givande arbetsplats kommer att skapa 
attraktivitet. 
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3 Sektor lärande 

3.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

3.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Uppföljning av 
dokumentationsmall på 
individnivå samt hantering 
på gruppnivå vid APT. 

 Kontroll av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Uppföljning under APT och analys av protokoll 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentationsmall på både individ och 
gruppnivå ska skapas 

  

 Kontroll av 
dokumentation 

  

  

Uppföljning och analys 

Uppföljning under APT och analys av protokoll 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentationsmall på både individ och 
gruppnivå ska skapas 

Processer/rutiner: 

3.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Fortsatt arbete med det 
systematiska 
kvalitetsarbetet, rutiner för 
t ex anmälan av kränkande 
behandling och 
hemmasittare. Svar på 
Skolinspektionsärenden. 

 Kontroll av 

dokumentation 

Uppföljning och analys 

Fortsatt gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi följer de system som finns att tillgå för att 
dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vid de fall brister har upptäckts har detta varit på 
grund omorganisationen i sektor lärande och att 
systemen inte vait kompatibla med varandra 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensam satsning på ytterliggare samsyn och 
även uppdatering av systemen för den nya 
organisationen. Skolmodul i Stratsys, 
analysverkstäder och stöd 

  

 Kontroll av 
dokumentation 

Uppföljning och analys 

Fortsatt gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi följer de system som finns att tillgå för att 
dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vid de fall brister har upptäckts har detta varit på 
grund omorganisationen i sektor lärande och att 
systemen inte vait kompatibla med varandra 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensam satsning på ytterliggare samsyn och 
även uppdatering av systemen för den nya 
organisationen. Skolmodul i Stratsys, 
analysverkstäder och stöd 
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Processer/rutiner: 

3.1.3 Mottagande av nyanlända 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att våra resurser och 
kompetenser inte räcker för 
att möta de behov 
nyanlända elever har. 
Riskkategori 
Strategisk 

Regelmässiga uppföljningar 
på lärande ledning 

 Kontroll av 
minnesanteckningar 

Uppföljning och analys 

Under året har mottagande frågan analyserats på 
lärande ledning vid flertalet av dessa 
mötesforum. Fortfarande finns det en oro att inte 
kunna möta de nyanländas särskilda behov i 
skolan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentation och kartläggning av nyanländas 
behov och till vilka enheter som har störst behov 
av kompetensinsatser 

  

 Regelbunden 
uppföljning av elevers 
resultat vid 
avstämningsperioder 

Uppföljning och analys 

Analys sker 15 mars och 15 oktober samt vid 
terminsavslutningar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Systematiskt arbeta med uppföljningar och 
åtgärder därefter. 

Processer/rutiner: 

3.1.4 Samhällssynen på skolan 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Negativ publicitet och 
allmänhetens syn på 
verksamhetens förmåga. 
Riskkategori 
Strategisk 

Erbjuda en likvärdig 
kvalitativ utbildning för alla 
barn och elever. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Vi håller oss ajour med hjälp av våra 
attitydundersökningar bland elever, personal och 
föräldrar/vårdnadshavare 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bli mer strategiska och transparenta i vår 
rapportering. Arbeta strukturerat och 
systematiskt för att visa vår verksamhet 

  

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

  

  

Uppföljning och analys 

Vi håller oss ajour med hjälp av våra 
attitydundersökningar bland elever, personal och 
föräldrar/vårdnadshavare 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bli mer strategiska och transparenta i vår 
rapportering. Arbeta strukturerat och 
systematiskt för att visa vår verksamhet 

Processer/rutiner: 

3.1.5 Små skolenheter 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Det går inte att säkra 
kvalitet och likvärdig 
undervisning utifrån 
uppdraget. 
Riskkategori 
Strategisk 

Undersöka möjligheten hur 
sektor lärande kan 
organisera en likvärdig 
utbildning. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Analysen påvisar att skolorna inte är likvärdiga i 
dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta med tidiga insatser och strategier för att 
likställa utbildningen för alla elever 

Utveckla våra arbetssätt. 

  

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Analysen påvisar att skolorna inte är likvärdiga i 
dagsläget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta med tidiga insatser och strategier för att 
likställa utbildningen för alla elever 

Utveckla våra arbetssätt. 
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Processer/rutiner: 

3.1.6 Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att rekrytera 
och behålla kompetent och 
behörig personal 
Riskkategori 
Operativ 

Uppdrag kring attraktiv 
arbetsgivare. 

 Kontroll av rapport 
Uppföljning och analys 

Arbetet pågår med kommunövergripande insatser 
i form av arbetsgruppen "Attraktiv arbetsgivare" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med arbetsgruppen 
kommunövergripande 

  

 Kontroll av rapport 
Uppföljning och analys 

Arbetet pågår med kommunövergripande insatser 
i form av arbetsgruppen "Attraktiv arbetsgivare" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med arbetsgruppen 
kommunövergripande 

  

Processer/rutiner: 

3.1.7 Skollagens krav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att få resurser 
och kompetens att räcka 
till för att ge elever i behov 
av stöd det stöd de har rätt 
till enligt skollagens krav. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Skapa nya aktuella 
handlingsplaner samt 
rapportera och 
avsluta  tidigare i det 
gemensamma 
skolutvecklingsarbetet 

 Kontroll av gjorda 
uppföljningar i Stratsys 

Uppföljning och analys 

Fortsatt arbete med att systematiskt 
dokumentera och följa upp elevernas särskilda 
behov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling hos personal på olika nivåer 

  

 Kontroll av gjorda 
uppföljningar i Stratsys 

Uppföljning och analys 

Fortsatt arbete med att systematiskt 
dokumentera och följa upp elevernas särskilda 
behov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling hos personal på olika nivåer 

Anpassa fysiska lärmiljöer och se över 
ändamålsenliga lokaler. 

  

Processer/rutiner: 

3.1.8 Rutiner och processer 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Verksamhetsövergripande 
rutiner behöver revideras, 
kompletteras och 
struktureras. 
Riskkategori 
Operativ 

Genom fortsatt 
utvecklingsarbete i den nya 
organisationen 

 Regelbunden kontroll 
av 
dokumenthanteringsplanen 

Uppföljning och analys 

Uppföljning sker via kanslifunktionen ihop med 
sektor lärande. Analys sker i ledningsgruppen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att årligen följa upp och revidera enligt gällande 
rutiner. 

Processer/rutiner: 

3.1.9 Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för otydlighet, misstro 
och bristande tillit. 
Linjeorganisationens 
påverkan i skärpan på 
budskapen. 
Riskkategori 
Operativ 

Genom utvärdering av 
Sektorsmötet vid varje 
möte 

 Genomgång i 
ledningsgruppen (ULL) av 
sammanställning av 
utvärderingarna från 
sektormöten under året 

Uppföljning och analys 

Kontinuerliga utvärderingar och diskussioner vid 
olika sammankomster. Tillvaratagande av 
synpunkter som lämnas in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Delaktighet genom Teamarbete utifrån 
utvecklingsprocesserna. Inludering, digitalisering 
och övergångar. 
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Processer/rutiner: 

3.1.10 Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Barn, elever och personal 
kan utsättas för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Operativ 

KIA-kontroll av incidenter 
och anmälan om kränkande 
behandling 

 Granskning av protokoll 
Uppföljning och analys 

Uppföljning vid Lärande Ledning under året. 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete i 
samverkansarenor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdatering av befintliga rutiner. 

Verksamheten använder systemen som har 
utvecklats fram. 

  

Processer/rutiner: 

3.1.11 Inne och ute miljö 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Ej likvärdigt mellan olika 
enheter 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Genom arbete med 
lokalresursplanering. 

 Kontroll av 
minnesanteckningar från 
lokalresursgruppen 

Uppföljning och analys 

Kartläggning av enheternas utformning 
miljömässigt. Det behövs göras yterligare 
inventering 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med inventering och kartläggning 
samt att likställa skolornas miljöer där behov 
finns för att skapa likvärdighet 

 Kontroll av 
minnesanteckningar från 
lokalresursgruppen 

Uppföljning och analys 

Kartläggning av enheternas utformning 
miljömässigt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med inventering och kartläggning 
samt att likställa skolornas miljöer där behov 
finns för att skapa likvärdighet. 

Utvecklat kompetens genom studiebesök. 
Funktionprogram har tagits fram. 

utvecklat inre organisation inom förvaltningen 
med gemensamma mötesforum. Ex, 
Lokalberedningsgrupp, lokalstyrgrupp 
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4 Sektor välfärd 

4.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

4.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Som en del i 
uppföljningsarbetet 
efterfrågas bruk av 
dokumentationsmall på 
individnivå samt hantering 
på gruppnivå vid APT. 

 Kontroll av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Under förra året arbetades det fram två 
samverkansdokument. Båda samverkansdokumen 
avser att tillse att de brukare som behöver stöd 
och hjälp från flera delar av sektor Välfärds 
verksamhet får sina insatser samordnade och att 
insatserna utgår från den enskildes egna och unika 
behov. 

Alla chefer och sektorstödet träffas kontinuerligt 
för att diskutera bl a denna typen av frågor vid 
utvecklingsdagar såsom värderingar, samverkan, 
brukarfokus och samarbete för brukarens bästa. 

För ärenden kring klagomål/synpunkter från 
brukare eller brukarföreträdare samt för ärenden 
enligt Lex Sarah och Lex Maria finns det rutiner 
som används hur ärenden ska återkopplas till 
verksamheten och enheternas APT. 

Både för såväl klagomål- och 
synpunktshanteringen som för Lex Sarah och Lex 
Maria så görs en årlig uppföljning och analys av 
samtliga ärenden för det gångna året. Årligen 
upprättas också av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska en patientsäkerhetsberättelse 
inefattande analys och förslag på 
förbättringsområden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bedömningen görs att detta i stort fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. 

Processer/rutiner: 

4.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Intern granskning av Lex 
Maria och Lex Sara, 
överklaganden samt 
tillsyner från IVO och JO, 
klagomålshantering 

 Kontroll av 
dokumentation 

Uppföljning och analys 

MaS och MaR arbetar mer strukturerat med 
uppföljning och patientsäkerhetsberättelsen. 
Organisationen med beställning och kvalitet som 
sjösattes i februari 2016 ska stödja en tydligare 
uppföljning av volymen och kvalitetssäkra 
myndighetsutövningen. 

Personligt ombud kartlägger situationen för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och 
synliggör förbättringsområden. 

I de inspektioner som IVO gjort i verksamheten de 
senaste åren, framförallt i HVB-verksamheten, har 
verksamheten överlag har nästan uteslutande 
erhållit positiv kritik. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta bedöms fungera tillfredsställande. 
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Processer/rutiner: 

4.1.3 Strategisk kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Bemannings och 
kompetensbrist. 
Medarbetarna kan inte 
utföra uppdraget. Kunderna 
får inte det de har rätt till. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontrollera förekomst av 
kompetensutvecklingsplan. 

 Säkerställa att planen 
är upprättad 

Uppföljning och analys 

Flera insatser pågår att arbeta med frågan både 
internt och externt. Ett exempel på att arbeta på 
nytt sätt för att klara kompetensbehoven är att 
införa nya funktioner som avlastar vissa 
arbetsmoment. Det finns numera anställda 
socialadministratörer som gör vissa moment i 
arbetsuppgifter som tidigare legat på 
socialsekreterare. 

Ett annat arbete som gjorts är att tillsammans 
med Boråsregionen arbeta med frågan och här har 
en överenskommelse gjorts i Boråsregionen om ett 
gemensamt vård och omsorgscollege. 

En översyn har gjorts för att titta på 
chefsuppdraget. Det har bl a mynnat ut i att 
minska antalet underställda medarbetare och att 
införa en funktion som ambulerande enhetschef 
för att ge cheferna ett mer rimligt uppdrag. Detta 
arbete är inte klart utan behöver fortgå. 

Överlag ser situationen kring kompetens 
förhållandevis bra ut inom sektorn om vi tittar på 
andra kommuner. Ändå har vi en stor utmaning 
framför oss. En stor potential att öka den totala 
arbetskraften är att minska antalet 
deltidsanställningar och att fler medarbetare 
kommer att arbeta heltid framöver, något som ses 
över i projektet "Heltid som norm". I projektet 
"Heltid som norm" ingår att se över 
kompetensbehoven så frågan kommer att 
omhändertas och fördjupas under 2019. Ett annat 
sätt att attackera frågan är teknisk utveckling i 
form av utvecklande av e-tjänster och 
välfärdsteknik. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med attraktiv arbetsgivare behöver 
fortsätta kommande år och kommer att vara 
kanske verksamhetens största utmaning framöver. 
Detta är en fråga som inte blir färdig, utan hela 
tiden måste underhållas. 

Att vårda sitt varumärke kommer att vara en 
viktig framgångsfaktor i framtiden så att 
potentiella personer vill arbeta i våra 
verksamheter i framtiden. 

Kontrollera att tidsplan 
följs i projektet "Heltid som 
norm" 

 Årlig kontroll av 
genomförd uppföljning 

Uppföljning och analys 

I utvecklingssamtalen med samtliga medarbetare 
gås den enskilde medarbetarens kompetensbehov 
igenom och dokumenteras. 

Det har under året funnits möjlighet att satsa mer 
på utbildning och handledning än tidigare år i 
måga delar av sektorns verksamheter. De 
utbildningar som planerats har genomförts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Budgeten avseende kompetensutveckling förstärks 
till 2018 och trots en mer slimmad budget för 
2019 är planen att hålla i arbetet med 
kompetensutveckling för våra medarbetare. 
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Processer/rutiner: 

4.1.4 Helhetsperspektiv inom sektorn. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Suboptimering mellan 
kommunens verksamheter. 
Risk för fördyrning och att 
det går ut över våra 
kunder. Vi klarar inte vårt 
uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontrollers implementering 
av systemiskt arbetssätt vid 
sektorns ledningsmöten. 

 Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Uppföljning och analys 

I början av 2016 fanns en kommunövergripande 
gruppering kopplat till flyktingmottagandet. I 
samband med att mottagandet minskade 
avstannade gruppens arbete och 2018 har arbetet 
istället handlat om att montera ner 
ensamkommande verksamheten och Uricehamn 
har inte något HVB kvar för målgruppen och i 
slutet av året så gick verksamheten även 
avseende stödboendet in i ett avvecklingsskede. 

Överlag har verksamheten på ett föredömligt sätt 
klarat att bedriva flyktingverksamheten på 
hemmaplan. Kostnader har hållts på en rimlig nivå 
och kvaliteten i verksamheten har kunnat hållas, 
vilket bl a framfår av de inspektionsbeslut som 
fattats av IVO efter inspektioner i verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Mottagandet av ensamkommande och hur vi 
arbetat med våra strukturer i frågan kan nu 
betraktas som  nästan avslutat. 

Processer/rutiner: 

4.1.5 Lokalförsörjning 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Avsaknad av lämpliga 
lokaler, både 
administrativa- och 
verksamhetslokaler. 
Lokalförsörjningsplaner 
saknas i dagsläget. 
Riskkategori 
Operativ 

Kontroll av 
lokalförsörjningsprocessen 

 Årlig kontroll av 
processen 

Uppföljning och analys 

Lokalförsörjningsfrågorna är många och ofta 
komplicerade och kräver därför god planering och 
framförhållning. Dessa processer har över tid 
utvecklats och förfinats. Detta förutsätter en god 
samverkan med andra kommunala delar som 
fastighetsavdelningen och Miljö- och 
samhällsbyggnad. 

Dessa rutiner och arbetssätt har över tid 
förbättrats och förfinats och idag fungerar denna 
process överlag bra. Lokalfrågorna bereds i 
lokalberedningsgruppen och beslut fattas 
lokalstyrgruppen. Lokalstyrgruppen fungerar 
numera också som styrgrupp för större projekt 
som t ex nytt samverkanshus i Gällstad. 

Fastighetsavdelningen har förstärkts på 
projektledarsidan, vilket gjort att vi kunnat ta ett 
bra grepp om t ex den viktiga frågan om 
tillskapande och renovering av LSS-bostäder. 

Att flyktingfrågan minskat drastiskt i omfattning 
gör att det har lättat något när det gäller behovet 
av administrativa kontorslokaler. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att fortsätta och förfina våra processer. De 
övergripande processerna fungerar överlag 
tillfredsställande. 



Uppföljning av internkontrollplan 15(21) 

5 Sektor service 

5.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

5.1.1 Chefers arbetsmiljöansvar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Säkerställa att framtagen 
dokumentationsmall 
används vid felaktiga 
beteenden och incidenter. 

 Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Under året har verksamheterna i sektor service 
arbetat med dokument kring mutor och jäv. 

Vidare har verksamheterna i sektor service 
fortsatt arbeta med strategiarbetet med fokus på 
ordning och reda, gott bemötande samt 
kommunikation. 

För gott bemötande har verksamheterna tagit 
fram åtgärder för att aktivt bibehålla eller 
förbättra bemötandet gentemot kunder och 
kollegor. 

För oönskade beteenden ska chefer dokumentera i 
framtagen mall. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Sektor service kommer att behålla denna risk för 
nästkommande IKP och även ha med mutor och 
jäv i verksamheternas verksamhetsplaner för 2019 
då dokument saknas i SAM 2019. 

Processer/rutiner: 

5.1.2 Lagkrav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Säkerställa att 
verksamheterna följer 
arbetsmiljölagen vid 
schemaläggning. 

 Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Under året har verksamheterna i sektor service 
arbetat med heltid som norm enligt planering. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Plan för 2019 finns enligt heltid som norm och 
sektor service följer den. 
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6 Ulricehamns Stadshus 

6.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2018 för Ulricehamns 

Stadshus AB. Därför finns heller ingen uppföljning. 
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7 Ulricehamns Energi AB 

7.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

7.1.1 Rekrytering av kompetent personal 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårt att rekrytera chefer 
och ingenjörer. 
Riskkategori 
Operativ 

Samarbete med 
rekryteringsföretag, företag 
inom bemanning och 
konsulter. 

 Kontroll av antal 
träffar med 
rekryteringsföretag 

Uppföljning och analys 

Fortsatt samarbete med några olika 
rekryteringsföretag. Under året har tre av 10 
tillsatta tjänster tillsats via rekryteringsföretag. 
Det gäller främst tjänster med högre utbildning. 
Under året har personalfunktionen utökats vilket 
också möjliggjort ökat fokus på 
rekryteringsfrågor. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planen är att fortsätta upprätthålla kontakten 
med olika rekryteringsföretag. Delta på 
Högskolans STARK-dagar och i gymnasieskolans 
event för arbetsivare för att visa oss som atraktiv 
arbetsgivare. 

Attraktiv arbetsgivare 
 Kontroll av genomförda 

undersökningar 

Uppföljning och analys 

Vartannat år genomförs en medarbetarenkät 
bland alla anställda på företaget där den senaste 
gjordes 2018. Enkäten visar på ett fortsatt bra 
resultat där medarbetarna ger UEAB som 
arbetsgivare ett betyg på 8,7 av 10 möjliga. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Aktivt prioritera god arbetsmiljö genom att 
erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och löpande 
satsningar på personalvård såsom exempelvis vårt 
Friskvårdsprojekt. 

  

Processer/rutiner: 

7.1.2 Kunskap och kompetens hos medarbetarna 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Felaktigt utförda arbeten, 
människor kan skadas. 
Riskkategori 
Operativ 

Utbildning och information 
 Kontroll av antalet 

utbildningstillfällen 

Uppföljning och analys 

Under året är utbildningstimmarna i snitt 30 
timmar per anställd. vårt mål är att alla anställda 
ska genomgå minst ett utbildningstillfäller per år 
vilket uppnåtts under innevarande år.Under året 
har det, förutom utbildningar som berör 
säkerheten för våra anställda och 
branschspecifika utbildningar vilka alltid 
prioriteras, genomförts ett flertal olika 
utbildningar tex HLR för samtliga medarbetare, 
yrkesförarkompetens samt några olika 
utbildningar i Officepaketet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt prioritera vidareutbildning och 
utbildningar för att hålla personalen uppdaterad 
om utveckling inom branschen. Inom branschen 
finns obligatoriska utbildningar som prioriteras. 

Följa gällande 
säkerhetsföreskrifter 

 Kontroll av innehåll i 
protokoll och 
tillbudsrapportering 

Uppföljning och analys 

Under 2018 har 10 olyckor och 4 tillbud 
rapporterats på UEAB. Skyddskommittén har 
sammanträtt två gånger under 2018. Antal olyckor 
har varit några fler än tidigare år men tillbud är i 
linje med tidigare år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget har en aktiv skyddskommitté och 
regelbundna skyddsronder genomförs. Antal 
tillbud och olyckor följs löpande upp inom 
ledningsgruppen. 



Uppföljning av internkontrollplan 18(21) 

8 Stubo AB 

8.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

8.1.1 Stort underhållsbehov 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Stort underhållsbehov 
Riskkategori 
Operativ 

Underhållsplan. 
 Utfall redovisas 

löpande på ledningsmöten. 
Stäms av mot ekonomin. 

Uppföljning och analys 

Fastighetsbeståndet består till stor del av 
byggnader från 60- och 70-talet (det sk 
miljonprogrammet). Dessa fastigheter har ett 
stort underhållsbehov. Det också nödvändigt att 
modernisera fastigheterna med passersystem, 
digitala bokningssystem, modern belysningsteknik 
etc. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Större renoveringsprojekt finns planlagda i Stubos 
10-årsplan. I de årliga underhållsplanerna 
hanteras det ordinarie planerade underhållet och 
följs upp mot budget under året. Under 2018 har 
underhållet ökats med fokus på 
trygghetsskapande åtgärder. Energieffektivisering 
är alltid en viktig del i bolagets insatser. På 
Solrosens vård- och omsorgsboende samt på 
Stubos radhus i Marbäck har fasader renoverats 
och fönster bytts. 

Processer/rutiner: 

8.1.2 Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Brist på färdiga 
detaljplaner gör att 
nyproduktion inte kan göras 
i tillräcklig takt och 
omfattning. 
Riskkategori 
Strategisk 

Revidera 
fastighetsutvecklingsplan. 

 Uppföljning sker 

löpande på ledningsmöten. 

Uppföljning och analys 

Stubo har pågående detaljplaneprocesser. 
Detaljplanen för del av Stockrosen 1 beräknas 
vinna laga kraft sommaren 2019. Detaljplanen har 
tagit betydligt längre tid än beräknat vilket gör 
att projektet är försenat och eventuellt behöver 
omvärderas beroende på statliga beslut om 
investeringsstöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget har under 2017-2018 prioriterat att bygga 
där detaljplaneändringar inte krävs. Under 2018 
har inflyttningar skett i de 19 nybyggda 
lägenheterna i Gällstad, Hökerum och 
Ulricehamn. Samtliga dessa 19 lägenheter utgjör 
förtätningar i befintliga bostadsområden och har 
inte krävt nya detaljplaner. I nuläget finns inte 
samma möjligheter till förtätningar utan nu har 
bolaget fokus på detaljplaneprocesser för att 
skapa möjligheter till nyproduktion och tillväxt. 
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Processer/rutiner: 

8.1.3 Otrygghet 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Otrygghet, ökad 
skadegörelse, kriminella 
gäng etc. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerhetshöjande insatser i 
ett utvalt bostadsområde 

 Avstämningsmöte i juni 
och december 

Uppföljning och analys 

Den upplevda otryggheten ökar i samhället. Bland 
Stubos hyresgäster finns starka önskemål om 
säkerhetshöjande och trygghetsskapande 
åtgärder. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo har under 2018 prioriterat att installera 
passersystem på Hemrydsgatan och Karlslätt. 
Samtidigt har belysning förbättrats både utomhus 
och inomhus i gemensamma utrymmen och 
trappuppgångar. Stubo har även infört 
kameraövervakning i soprum där det varit 
problem med nedskräpning och skadegörelse. 

Forskning visar att utemiljöer där människor vistas 
och är i rörelse upplevs som trygga och 
trivsamma. För området Karlslätt har ett projekt 
startats för att rusta upp och förnya utemiljön. 
Fokus är att skapa mötesplatser och möjligheter 
för de boende att hitta aktiviteter i utemiljön. 
Projektet drivs i samverkan med den lokala 
hyresgästföreningen och i tät dialog med de 
boende i området. De önskemål som framkommit 
är grillplatser, fler sittplatser, lekplatser, utegym, 
odlingsmöjligheter mm. Projektet delfinansieras 
av Boverket och beräknas genomföras under 2019. 

För de kommande åren kommer installation av 
passersystem göras i fler fastigheter, 
belysningsåtgärder fortsätter och andra åtgärder 
som t ex säkerhetsdörrar kan bli aktuellt i flera 
fastigheter. 

Processer/rutiner: 

8.1.4 Offentlighet och sekretess 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för bristande 
efterlevnad av lagkrav för 
offentlighet och sekretess 
samt integritetsskydd (PUL, 
GDPR) 
Riskkategori 
Operativ 

Kontrollera att lagkravet 
efterlevs. 

 Dokument och rutiner 

är i drift. 

Uppföljning och analys 

Ett bostadsbolag hanterar personuppgifter och 
känslig information löpande i verksamheten och 
det är därför en central fråga för bolaget. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 har rutiner kring personuppgifter 
förnyats och förtydligats. Arbetet har bedrivits i 
samarbete både med Ulricehamns kommuns 
GDPR-projekt och med vårt lokala nätverk med 
små bostadsbolag (7-miljö). Under 2019 kommer 
7-miljö nätverket att låta dataskyddsombuden 
från Sjuhärads Kommunalförbund granska de 
dokument som bolagen tagit fram. 
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9 Nuab 

9.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Processer/rutiner: 

9.1.1 Budgetuppdrag 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårighet att arbeta med 
ofinansierade uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av VD i 
lämplig gruppering. 

 Uppföljning av om 
frågan med ofinansierade 
uppdrag är hanterad. 
Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Inga ofinansierade uppdrag finns däremot vad 
bolaget värderar som underfinansierade finns. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar för ökad budget för uppdrag inom 
etablering. 

Processer/rutiner: 

9.1.2 Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

NUAB som varumärke kan 
försämras. 
Riskkategori 
Operativ 

Dagligen kontrollera 
flödena på sociala medier 

 Genomgång av gjorda 
skärmdumpar. 

Uppföljning och analys 

Uppföljning sker löpande 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vara uppmärksam på flöden, ny teknik m.m. 

Kommunikation gentemot 
media och allmänheten. 

 Genomgång av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Uppföljning sker löpande 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Hur vi kommunicerar med press kommer komma i 
personalpolicy 2019 

Processer/rutiner: 

9.1.3 Ärendehanteringsprocessen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

NUAB är inte påkopplade 
till Ephorte och kan därför 
missa motioner och 
medborgarförslag som ska 
svaras på. 
Riskkategori 
Operativ 

Flöde av motioner och 
medborgarförslag till NUAB. 

 Uppföljning av 
mejlkonversation med 
kanslichef. 

Uppföljning och analys 

Strukturarbete pågår mellan kommunen och dess 
bolag, 

Åtgärder/insatser för utveckling 

VD stämmer av på koncernledningsmöte 

Processer/rutiner: 

9.1.4 Säkerhetsarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att hantera 
hotfulla och/eller 
påverkade personer. Risk 
för rån (kontantkassan). 
Riskkategori 
Operativ 

Dialog med kommunens 
säkerhetssamordnare kring 
rutiner och åtgärder för att 
förebygga risk för rån mm. 

 Uppföljning av om 
kontakt med kommunens 
säkerhetssamordnare är 
gjord samt att det 
förebyggande arbetet är 
igång. 

Uppföljning och analys 

Turistbyrån är kontantfri 

Busskur är öppnad 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Säkerhetssamordnare är inbjuden, datum ska 
sättas för möte 

Processer/rutiner: 

9.1.5 Rutiner och processbeskrivningar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Arbetsmetoder och flöden 
är ej dokumenterade i 
tillräcklig omfattning. 
Riskkategori 
Operativ 

Genomgång av att 
erforderliga rutiner och 
processer finns 
dokumenterade och är 
aktuella 

 Uppföljning av 
upprättade rutiner och 
processer 

Uppföljning och analys 

Arbete påbörjat med processkartor och rutiner 

Diarieföring finns 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att alla avsätter tid och använder sammar 
rubriksystem 
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Processer/rutiner: 

9.1.6 Bemanning 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att arbetsbelastning 
blir för hög för 
medarbetarnas hälsa och 
kvalitet på arbetsresultat. 
Riskkategori 
Operativ 

Uppföljning av 
arbetsbelastning 

 Uppföljning av 
verksamhetsplanen 

Uppföljning och analys 

Verksamhetsplan finns och arbetas efter, 

stort tryck på verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att avgränsa eller utöka 

Budgetarbetet 
 Upföljning av 

minnesanteckningar 

Uppföljning och analys 

Inga resurser till extra tjänst. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Processer/rutiner: 

9.1.7 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att inte uppfylla 
arbetsmiljölagen 
Riskkategori 
Operativ 

Utbildning för VD 
 Uppföljning att kurs är 

genomförd. 

Uppföljning och analys 

Kurs är genomgången 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 Kontroll av att uprättat 
årshjul finns. 

Uppföljning och analys 

Sam dokument gjort och tagit i styrelse, har ännu 
inte arbetat aktivt i personalgrupp med det. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Genomgång med personal 
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Om uppföljningen 
Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från de 

samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete som undertecknats av södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och kommunen. Redovisningen ska så långt det är möjligt ha ett 

jämställdhetsperspektiv.  

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 

ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet 

t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, så kan dessa skickas in 

tillsammans med uppföljningen. 

Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen 

ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska 

redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skriv i in det preliminära resultatet i del 4 

”Ekonomisk redovisning”. Ange där även datum när ni skickar in det slutgiltiga resultatet. 

Detta får senast vara den 28 februari.   
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1. Utgångspunkter för folkhälsoarbetet.  
 

Beskriv kortfattat kommunens utgångspunkter för folkhälsoarbetet 

Styr-/måldokument som folkhälsoarbetet utgår ifrån och var de är beslutade: 

Folkhälsomålen är integrerade i nedanstående kommunala styrdokument som är 
beslutade av Kommunstyrelsen 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 

 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 

 Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018. 

 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete. 

 Handlingsplan för Jämställdhet. 

 
Strategier för folkhälsoarbetet i Ulricehamns kommun 
Folkhälsoarbetet har integrerats i ordinarie styr- och ledningssystem. 

Kommunens prioriterade områden och grupper: 

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år är prioriterat.  
Ulricehamns kommun har kraftsamlat runt ett huvudmål i verksamhetsplan folkhälsa 
2018 och det är Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning.  
Alla tre insatsområdena ska öka förutsättningar för jämlik hälsa. 
Insatsområde 1 Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år. 

Insatsområdet 2 Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. 

insatsområde 3 Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar. 

 

2. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete.  

 

 

Folkhälsoarbetet ska enligt avtalet ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Under 

avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden: 

• att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet 

• att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för 

en jämlik hälsa 

• att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i 

de insatser som görs.  

a) Styrning, ledning och organisering 

Beskriv kort och övergripande hur folkhälsoarbetet styrs, leds och organiseras. 

Målen och uppdragen i verksamhetsplanen är ansvarsatta till olika 

sektorer/verksamheter/enheter och läggs in i stratsys, vårt system för 
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verksamhetsplanering och uppföljning, där verksamheten skriver hur de arbetar med 

åtgärden/insatsen och gör en analys av resultatet. 

Målbilden är att målen ska in i ansvarssatta chefers verksamhetsplaner. Chefernas 

uppgift är att arbeta och förankra dessa bland sin personal, t ex via APT. 

Verksamhetsplanerna är också tänkta att användas vid medarbetarsamtalen där varje 

medarbetare får någon/några uppgifter att särskilt arbeta med utifrån denna.  

Varje enskild medarbetare kan se sin enhets verksamhetsplan i stratsys via 

intranätet. I verksamhetsplanen finns också de uppdrag från folkhälsoplanen som 

enheten ska arbeta med. 
 

b) Integrering av folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet 

Besvara följande påståenden där grönt betyder helt integrerat, gult på väg mot 

integrering och rött inte alls integrerat.                                                 Grönt    Gult      Rött 

Folkhälsoarbetet är integrerat kommunens ordinarie 

verksamhet.  
Ja   

 

Skriv en kort förklaring till valet av färg.  

Alla uppdrag i Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun är ansvarssatta till den 

verksamhet som kan utföra uppdraget, också medarbetarna kan se uppdragen via intranätet. 

c) Mål och redovisning 

Besvara följande påståenden med ja eller nej. Eventuella 

kommentarer görs i fältet under tabellen. 

Ja             Nej 

c1) Folkhälsoarbetet har egna mål som enbart gäller för 

folkhälsoarbetet? 
 Nej 

c2) Folkhälsoarbetet egna mål som gäller för alla förvaltningar? 

 
 Nej 

c3) Folkhälsoarbetet har inga egna mål utan kommunens 

ordinarie mål gäller även för folkhälsoarbetet. 
Ja  

c4) Folkhälsoarbetet redovisas i kommunens ordinarie 

årsredovisning. 
Ja  

Kommentarer till tabellen Mål och redovisning. 

Folkhälsoarbetet har integrerats i Ulricehamns kommuns verksamhetsplan i ordinarie 

styr- och ledningssystem och Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 

2018 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun är 
integrerad i ordinarie styr- och ledningssystem. 
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d) Beskriv hur det lokala folkhälsoarbetet utformats för att minska skillnader i hälsa. 

Beskriv också hur ni arbetar för att nå kommunens prioriterade grupper i syfte att 

minska skillnader i hälsa. 

Ulricehamns kommun har kraftsamlat runt ett huvudmål i Verksamhetsplan folkhälsa 
2018 och det är Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Alla tre insatsområdena 
ska öka förutsättningar för fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
 
Insatsområde 1 Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år.  
Syftet med fem av uppdragen/målen är att de ska öka andelen behöriga elever till 
något program på gymnasiet.  

• Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
• Ökad skolnärvaro. 
• Ökad psykisk hälsa. 
• Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
• Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för 

nyanlända. 
 

Insatsområde 2 Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor med två 
uppdrag/mål som är riktade till alla kommuninvånarna. 

• Ökad jämställdhet och trygghet. 
• Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 

matvanor. 
 
Insatsområde 3 Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar 
bidrar också till huvudmålet genom att säkerställa medel som frivilligorganisationer 
och föreningar kan söka för folkhälsoinsatser. 
 

e) Beskriv hur ni främjat och utvecklat kommunens prioriterade gruppers 

möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Utveckla föräldrastödet sker i samverkan med deltagarna på Familjecentralen. 
 
Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända sker i dialog 

med nyanlända. 

Årlig folkhälsovecka sker i samarbete med kommunala pensionärsorganisationer, 
handikapporganisationer, föreningar, studieförbunden, Västra Götalands 
Idrottsförbund och anhörigstödjare. 
 
Under folkhälsoveckan genomfördes matråd på alla skolor för att öka delaktighet och 
inflytande. 
 

f) Beskriv samarbetet med vårdaktörerna i det lokala folkhälsoarbetet och i vilka 

forum det sker.  

Ledningsgruppen för närvårdssamverkan är styrgrupp för många frågor och under 
dem finns arbetsgrupper som Anhörigstödets interna referensgrupp och 
arbetsgruppen för temavecka psykisk hälsa vecka 9 år 2019.  
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Samarbete sker med folktandvården i Tandprojektet på Sagans förskola. 

Aktiviteter under Folkhälsoveckan genomförs i samverkan med folktandvården och 
Närhälsan. 

g) Samarbete med vårdaktörer i det gemensamma lokala folkhälsoarbetet: 

Markera vilka vårdaktörer ni samarbetar med i det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Grönt = Vi har ett systematiskt samarbete. Gult = Vi är på väg mot ett systematiskt 

samarbete. Rött = Vi har inget systematiskt samarbete. 

Ange i ”Kommentarer” vilka områden ni samarbetar inom och hur ni upplever att 

samarbetet fungerar: ”fungerar bra”, ”under utveckling”, ”fungerar inte bra”.     

Aktör Grönt Gult  Rött  Kommentarer 

Primärvård Ja   Fungerar bra 

BMM    Inom ramen för närvårdssamverkan 

BVC Ja   Fungerar bra, Familjecentralen 

Tandvård 
Ja   

Fungerar bra, tandprojekt en 

förskola 

Ungdomsmottagning    Inom ramen för närvårdssamverkan 

Ange här eventuell 

annan vårdaktör 

Hälsobrunnen 

Ja   

Inom ramen för närvårdssamverkan 

 

Klicka här för att ange text. 

h) Beskriv om och hur det lokala folkhälsoarbetet, inom ramen för folkhälsoavtalet, 

bidragit i arbetet med att öka andelen elever med fullföljda studier. 

Ulricehamns kommuns huvudmål Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
 
Folkhälsomedel har bidraget till insatser i skolutvecklingsplanen. Skolutvecklingsplan 
har tagits fram med fokus på tre målområden: inkludering, digitalisering och 
övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en elevhälsobaserad skolmodell för 
tidiga insatser. Samarbete sker med Västra Götalands Regionen, Sveriges kommuner 
och landsting, specialpedagogiska skolmyndigheten, Närhälsan och övriga sektorer 
inom förvaltningen. 
 
Ulricehamns kommun vill fortsätta med detta som är ett långsiktigt arbete. 
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j) Folkhälsostrategens yrkesroll 

I din yrkesroll som folkhälsostrateg, ge exempel på processer och aktiviteter där 

du/ni har varit: 

Drivande: Folkhälsovecka. Uppstart Tandprojektet Sagans förskola. Uppstart av Senior 

Sport School.  

Deltagande: Kommunrepresentant i Länsstyrelsens Jämställdhetsnätverk. Lokala BRÅ 

och arbetsgrupp kriminalitet bland unga. Projekt Integration skidor. Ledningsgrupp lokal 

närvårdssamverkan, Anhörigstödets interna referensgrupp, Arbetsgrupp temavecka psykisk 

hälsa vecka 9 år 2019, Senior Sport School, PALS-skolutvecklingsprojekt.  

3. Insatser inom ramen för folkhälsoavtalet 
 

Beskriv kort och övergripande årets insatser, inom ramen för folkhälsoavtalet, som 

skett inom respektive målområde. Ange de mål som målområdet har utgått ifrån. 

Kopiera och använd en mall per målområde. 

 

Huvudmål: Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. 
Insatsområde: Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 
år 
Indikator/mätetal är andel elever 2018 som var behöriga till 
gymnasieskolan(yrkesprogrammen) som är 73,9 % exklusive nyanlända 83%.  
Efter sommarskolan är behörighet till gymnasiet 78,6%. 
 
Samtidigt som meritvärdet ökar för åk 9 och resultaten i de nationella proven är goda 
så är betygsutvecklingen inte tillfredsställande. 
 
Skolutvecklingsplan har tagits fram med fokus på tre målområden: inkludering, 
digitalisering och övergångar. Skolutvecklingsplanen utgår ifrån en elevhälsobaserad 
skolmodell för tidiga insatser. Samarbete sker med Västra Götalands Regionen, 
Sveriges kommuner och landsting, specialpedagogiska skolmyndigheten, Närhälsan 
och övriga sektorer inom förvaltningen. 
 

Målområde: Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år. 
Insatser: Strategiskt arbete för samverkan kring föräldrastöd. 75 % tjänst 
föräldrastödsutvecklare som samordnar och utvecklar föräldrastödet.  
 
En föreläsning ”Man blir som man umgås – om närvaro i en digital värld” med Jonas 
svensson arrangerades för vårdnadshavare med barn i förskola och skola på 
Folkets Hus. 53 personer, varav 18 män och 35 kvinnor fick ta del av kunskap kring 
barn och ungas användning av internet, socialmedier mm och förståelse för vad 
som påverkar användandet. Många positiva kommentarer gavs från de föräldrar 
som deltog i föreläsningen. 

Föräldraträffar med tolk 
Förväntningarna på denna insats är att nyanlända föräldrar med arabiska eller 
persiska som modersmål kan ta del av kunskap och information kring 



 
8   

trafiksäkerhet, tandvård och egenvård. Information som svensktalande föräldrar 
får via andra föräldragrupper men som de med annat språk sällan deltar i.   
Inbjudna gäster/föreläsare från NTF, Folktandvården och Apotek/BVC. 
Målgruppen är småbarnsföräldrar med arabiska och persiska som modersmål.  
 
Vid 3x2 tillfällen (tre olika områden x två språkgrupper) har småbarnsföräldrar 
med arabiska och persiska som modersmål bjudits in till Familjecentralen. Vid 
varje träff har gästen/föreläsaren haft hjälp av en medverkande tolk vid förmedling 
av information och frågor. 
På de 6 träffarna har totalt 41 föräldrar deltagit. NTF-träff: 16 kvinnor (7 arabiska 
och 9 persiska). Tandvårdsträff: 13 personer (11 kvinnor och 2 män, 9 persiska och 
4 arabiska.) Egenvårdsträff: 13 personer (10 kvinnor och 3 män,9 persiska och 4 
arabiska. 

Träffarna har varit välbesökta och uppskattade av både föreläsare och föräldrar. 
Många frågor och bra diskussioner vid alla träffarna! Det är viktigt att använda sig av 
tolk för att kunna förmedla information till denna målgrupp. Det gynnar barnen i 
deras uppväxt. Fler träffar av liknande karaktär kommer att behövas framöver.  

Utöver dessa aktiviteter erbjuds föräldrar också föräldraskapsstödsprogram, i 
nuläget Trygghetscirkeln (COS-P) för föräldrar med små barn 0-5 år samt LFT – 
Ledarskapsträning för tonårsföräldrar. Även Tematräffar, Babymassage, 
Föräldragrupper via MHV och BHV .  
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                        
Om ja, i så fall vilka grupper? 
Vårdnadshavare med arabiska och persiska som modersmål samt tonårsföräldrar. 

 

Målområde: 
Ökad skolnärvaro. 

Insatser: Arbeta med ökad skolnärvaro med fokus på åk 1- 9 för att minska antalet 

hemmasittare. 

 
Inköp av litteratur Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två.  
Normkreativitet i förskolan. 
 
Föreläsning för personal. 
Normkreativitet hur funkar det? – från diskriminering till inkludering 

Arbete för att bättre utveckla rutiner, för att följa och arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande med ökad skolnärvaro på organisation och gruppnivå, har skett 
över tid i grundskolan. Rektor arbetar tillsamamns med elevhälsoteamen för att 
skapa goda lärmiljöer som sedan fortsätter med den enskilde pedagogens arbete i 
klassrummet.  
Det är viktigt att börja redan i förskolan så där genomförs ett ett arbete med ökad 
jämställdhet för att kunna arbeta långsiktigt med ett jämställt och jämlikt 
bemötande för att stärka alla barn. Med ett normkritikst perspektiv kan vi se alla 
människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper. 
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Arbetet fortsätter och det förutsätts att insatsen leder till ökad skolnärvaro. 
För att skapa förändring krävs en gemensam kunskapsgrund och praktiska förslag 
till förändring. Genom att knyta ihop teori och praktik kan långsiktiga och hållbara 
förändringar skapas. För att nå resultat ska insatserna ske tidigt, redan i förskolan. 

Indikator: Minskat antal hemmasittare (skolverkets definition).  
På två F-6 skolorna har en hemmasittare tillkommit under höstterminen. 
På våra två  7-9 skolor har vi fyra hemmasittare på Stenbock och tre hemmasittare på 
Ätradal. Vi har sammanlagt 13 grundskolor.  
Att skolnärvaron följs eftersom närvaron är en förutsättning för att lyckas med 
skolgången. Ulricehamn följer både den giltiga och ogiltiga frånvaron. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                   
Om ja, i så fall vilka grupper? Elever åk 1 – 9. 

 

Målområde: Ökad psykisk hälsa. 
Insatser: Projekt psykisk hälsa på gymnasiet. 

Under dagen den 10 september genomfördes en hel föreläsningsdag för samtliga 
elever på Tingsholmsgymnasiet på temat livskunskap och i synnerhet riktat till 
gymnasieungdomars frågor. 

Höstterminen 2018 påbörjas dessutom ett större arbete i syfte att förändra 
Tingsholmsgymnasiets rutiner kring närvaro/frånvaro. Kopplingen mellan olika 
former av frånvaro och psykisk ohälsa är på olika sätt stark. 

Vad gäller jämställdhet/genus kan konstateras att Tingsholmsgymnasiet har varit 
relativt förskonat från betygsmässiga skillnader vad gäller pojkar respektive 
flickors studieresultat. De senaste åren har skillnaderna ökat. Detta märks inte 
minst på högstadiet vilket får effekter på Tingsholmsgymnasiet. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                 
Om ja, i så fall vilka grupper? Elever på gymnasiet. 

 

Målområde: Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Insatser:  
Spridning av resultatet från CAN drogvaneundersökningen 2016 genom EFFEKT i 
skolan.  
Drogförebyggande samordnare har genomfört 6 stycken EFFEKT möten i åk 7-9 
under 2018 samt informerat elever om droger och doping tillsammans med 
polisen. 
 
Ulricehamn har deltagit i Länsstyrelsens kampanjer mot langning och alkohol. 
Insatser för att stärka föräldrar och minska tillgängligheten genom att upprätthålla 
åldersgränser och arbetar med insatser mot langning. En broschyr om hälsosamma 
val har tagits fram ihop med Sportfront för att delas ut till alla vårdnadshavare till 
elever i årskurs 8 och vårdnadshavare årskurs 1 på gymnasiet.  
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Föreläsning om Energidrycker och kosttillskott med Johan Öhman genomfördes 
under folkhälsoveckan för alla elever i åk 8 på Stenbockskolan och Ätradalskolan. 
 
Föreläsning ”Är du säker på att du inte är dopad” med Johan Öhman. 
En föreläsning för alla om doping, kosttillskott och skeva kroppsideal genomfördes 
under folkhälsoveckan. 
 
En tematisk föreläsning för alla i årkurs 1 på gymnasiet har genomförts.  

Vi behöver fortsätta att arbeta med resultatet från CAN drogvaneundersökning 
2016. 
8% flickor och 7% pojkar som är intensivkonsumenter av alkohol i åk 9. 
20% flickor och 14% pojkar som röker åk 9. 
Fortsatt samtal med unga och en god relation med deras föräldrar är viktigt både 
på lång och kort sikt.  
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                  
Om ja, i så fall vilka grupper? Flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år samt 
vårdnadshavare. 

 

 

Målområde: Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för 
nyanlända. 
Insatser: Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända. 
 
Välfärd kunde inte genomföra insatsen utan folkhälsostrategen har genomfört 
insatser riktade mot målgruppen. 
 
I september höll Charbel Gabro en mycket uppskattad föreläsning för alla ettor på 
Tingsholmsgymnasiet om integration och motivation.  
 
Anna Cedreberg Gerdrup har föreläst om ” Välkommen på en matkulturell resa” ett 
samarrangemang med integrationsansvarig i Svenska Kyrkan. Nyanlända och 
volontärer deltog. 
 
Projekt Integration skidor med 20 träffar med 10 deltagare. 10 nya svenskar får en 
bättre insyn i föreningslivet och grundläggande kunskaper om skidor som 
motionsform, vilket samtidigt främjar ett mer aktivt friluftsliv och på sikt få fler 
aktiva och ledare. NUAB ansvarar för projektet och arbetet sker i samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten och SISU Idrottsutbildarna. 
Folkhälsomedel har utbetalts för inköp av skidor och utrustning till fritid för 
utlåning till kommunal verksamhet, så som skolor och fritidsverksamhet. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Nyanlända och barn och unga utan skidutrustning. 

 



 
11   

 

Målområde: Ökad jämställdhet och trygghet. 
Insatser: Genom trygghetsskapande arbete och brottsförebyggande arbete och 
samverkansavtal med polisen. 
Jämställdhetskartan uppdaterades våren 2018. Se http://jamställhetskartan.se  
Jämnställdhetskartan och trygghetskartan används som verktyg i arbetet med 
handlingsplanen.  
Jämställdhetskarta är ett verktyg som synliggör och medvetandegör 
jämställdhetsfrågor. 
Trygghetsskapande arbete och Brottsförebyggande är ett tvärsektoriellt arbete 
och ett tidigt främjande och förebyggande arbete som stärker friskfaktorer och 
minskar riskfaktorer. Folkhälsomedel har använts för att ta fram två broschyrer. 
Påverka unga att göra hälsosamma val, för elever och föräldrar i åk 8 och år 1 på 
gymnasiet samt Säkerhet i vardagen för äldre. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                       
Om ja, i så fall vilka grupper? 
Elever och föräldrar i åk 8 och år 1 på gymnasiet samt äldre. 

 

Målområde: Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 
matvanor. 
Insatser: Årlig folkhälsovecka. 
Årlig folkhälsovecka genomfördes för sjätte gången vecka 40. Temat för veckan 
var Ät rätt för att må bra. Under vecka arrangerades nio föreläsningar och totalt 
20 aktiviteter i samarbete med olika arrangörer. Alla aktiviteterna var gratis för 
att alla skulle ha möjlighet att delta och de var också geografiskt och tidsmässigt 
utspridda. 
 
Åsundens Simsällskap och Sim och Sporthallen arrangerade Simborgardagen 
och flytvästens dag under onsdagen i folkhälsoveckan. Alla barn och ungdomar 0 
- 18 år hade möjlighet att ta Simborgarmärket eller andra märken gratis under 
dagen och att prova att simma och bada med flytväst. 172 barn och unga tog 
märken och de flesta av dem provade att bada med flytväst. Simborgardagen 
uppmuntrar till att simning är en bra motionsform som främjar hälsa och ökar 
individens säkerhet i vatten. 
 
Nio föreläsningar genomfördes och förutom de fem aktiviteterna som redovisas 
under bidragsansökningar har anhörigstödet fått folkhälsomedel till Hur ska jag 
hitta livskraft? Föreläsning om att stå nära någon som inte mår bra med Rebecca 
Jansdotter Hultqvist. I samband med föreläsningen arrangerades en utställning 
där kyrkorna i kommunen, studieförbundet Sensus och anhörigstödet i 
Ulricehamns kommun visade upp sina hälsofrämjande verksamheter. 
 
Under folkhälsoveckan serverades det Smoothies som mellanmål på fritids i 
förskoleklass – åk 6 i samband med skolans arbete i åk 4 med boken Jag behöver 
bränsle och matråd hölls på skolorna. 
 
Folkhälsomedel har använts för marknadsföring i sociala medier och tre 

http://jamställhetskartan.se/
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annonser i UT. Totalt har webbsidan folkhälsoveckan haft 1 006 visningar 
mellan 26 september till 8 oktober. Under perioden 28 september -7 oktober 
marknadsfördes ett inlägg för folkhälsoveckan som nådde 9 135 personer och 
med 843 inläggsklick. 
 
Annonsen i ICA annonsblad sponsrades av ICA. Under folkhälsoveckan delade 
säkerhetssamordnare, anhörigkonsulent och folkhälsotrateg ut reflexer på ICA 
tornet. 
ICA är en viktig sponsor och samarbetspartner under folkhälsoveckan. 
 
En effekt av arbetet med folkhälsoveckan är utveckling av samarbetet runt 
anhörigstödet i Ulricehamns kommun med bidrag till Min egen hälsa – 
hälsostund för anhörigstöd samt start av Senior Sport School för 60+, ett 
samarbete mellan Västra Götalands Idrottsförbund och Oasen.  
 
Folkhälsoveckan samordnas av folkhälsostrategen och drivs av en arbetsgrupp med 
representanter från olika kommunala sektorer, studieförbunden, NUAB, och Västra 
Götalands idrottsförbund. 
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja              
Om ja, i så fall vilka grupper? Barn och unga och äldre. 

 

Målområde: Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 
matvanor. 
Insatser: 
Föreläsning på nationell anhörigdag den 5 oktober med Rebecca Jansdotter 
Hultqvist ”Hur hittar jag livskraft – om att stå nära någon som inte mår bra” 
Föreläsning med Rebecca Jansdotter Hultqvist: ”Hur hittar jag livskraft – om att stå 
nära någon som inte mår bra”. I samband med föreläsningen fanns en 
miniutställning där kyrkor och församlingar i kommunen visade upp exempel på 
sin hälsofrämjande verksamhet för kropp, själ och ande. På utställningen 
presenterades diakoniverksamhet, verksamhet för barn och unga (så som scouter, 
Musslan-grupp, mm), stick-café, målargrupper, församlingsträffar, kör-verksamhet, 
mm. Förutom Equmeniakyrkan var alla tre församlingar från Svenska kyrkan i 
Ulricehamns kommun (Redväg, Ulricehamn och Södra Ving) representerade. 
Kommunens anhörigstöd deltog och visade upp sin verksamhet.  
Samverkanspartners: Sensus, Svenska kyrkans församlingar (Redväg, Ulricehamn 
och Södra Ving), samt Equmeniakyrkan. Folkhälsomedel har bidragit till att 
möjliggöra en mycket god samverkan mellan kommunens anhörigstöd, Svenska 
kyrkan, Equmeniakyrkan och studieförbundet Sensus. 
 
Min egen hälsa-hälsostund för anhöriga. 
Anhörigstödet har en gång i månaden under hösten anordnat en hälsostund med en 
prova- på- aktivitet.  För att möjliggöra att anhöriga skulle kunna utföra aktiviteten 
på Oasens seniorcenter köptes yogamattor och en arbetsbok ”Tid att leva” som 
innehåller konkreta verktyg för stresshantering. Inköp av material möjliggör att 
anhöriga ska kunna delta i fortsättningen. 
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Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                    Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Alla anhöriga i Ulricehamns kommun. 

 

Målområde: Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 
matvanor. 
Insatser: Tandprojekt på Sagans förskola 
Ett pilotprojekt på en förskola med 50 barn där det är många nyanlända. 
Syftet med projektet, att barnen får borsta tänderna en gång per dag på förskolan, 
är att se om det påverkar barnens vana att borsta tänderna. 
Folktandvården ser att karies ökar i Sverige och det är viktigt att barnen från 
början blir vana att borsta tänderna. Kariesfria tänder och bra matvanor är en 
viktig friskfaktor som vi samverkar kring i denna insats. 
Folktandvårdens personal har haft utbildning och information för föräldrar och 
personal. Folkhälsomedel har finansierat tandborstar, tandkräm och ställ och 
informationsmaterial. 
Alla elever borstar tänderna en gång per dag efter måltid för att skapa en bra rutin 
och sätta fokus på goda matvanor. 
Folkhälsomedel har också bidragit till inköpa balanscyklar och släp till cykel till 
Sagans och Totus förskolor. 
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Barn och föräldrar i Sagans förskola som har en stor 
andel nyanlända. 

 

Målområde: Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 
matvanor. 
Insatser: Ökad fysisk aktivitet och integration på förskolorna Totus och Sagan. 
Folkhälsomedel har bidragit till inköp av balanscyklar och släp till cykel till Sagans 
och Totus förskolor, två förskolor med många nyanlända. Syftet med projektet är 
att barnen får utrustning för ökad rörelse som också främjar ökad gemenskap och 
integration.  
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Barn och föräldrar i Totus och Sagans förskola som 
har en stor andel nyanlända. 

 

 

Målområde: Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka 
för folkhälsoinsatser. 
Insatser: Fem beviljade ansökningar från föreningar och organisationer. 
1. SPF Seniorerna Bogesund har fått medel till Föreläsning om att Ät rätt må bättre 
med Hushållningssällskapet och underhållning.  En halvdag för alla seniorer i 
Ulricehamns kommun under folkhälsoveckan. Ca 120 deltog och dagen 
genomfördes tillsammans med alla pensionärsföreningar och i samverkan med 
Kommunala pensionärsrådet och Vuxenskolan. Broschyren ”Säkerhet i vardagen – 
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tips och råd på äldre dar” och reflexer delades ut. 
 
2. Åsundens Simsällskap har fått medel för att tillsammans med Sim och 
sporthallen arrangera Simborgardagen och Flytvästens dag under onsdagen i 
Folkhälsoveckan. Alla barn och ungdomar  
0 - 18 år hade möjlighet att ta Simborgarmärket eller andra märken gratis under 
dagen och att prova att simma och bada med flytväst. 172 barn och unga tog 
märken och de flesta av dem provade att bada med flytväst. 
 
3. ABF i Sjuhärad har fått medel till föreläsning Ät rätt för att må bra med fokus på 
Energibarn med Anna Hallén Buitenhuis. Föreläsningen hölls i Folkets Hus och 30 
personer deltog i en mycket intressant och uppskattad föreläsning. 
 
4. PRO Ulricehamn har fått medel till en Hälsodag och öppet hus på Trädgården. 
Över 120 personer deltog och provade på olika aktiviteter och lyssnade på de olika 
föredragshållarna. 
 
5. SISU idrottsutbildarna har fått medel till Jag behöver bränsle, en pysselbok om 
kost och näring till alla elever (250) i årskurs 4 under folkhälsoveckan. 
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Barn och unga och äldre. 

 

Målområde: Utvecklingsmedel för Puls för lärande 2017-2020 på Ulrikaskolan  
Insatser:  
De har kommit igång med årskurs 5 och 6. Åk 5 har PFL 2 dagar i veckan och Åk 6 3 
dagar i veckan. 
Årskurs 4 kommer upp 2 gånger i veckan efter att Åk 6 haft sin PFL. De yngre 
använder dock inte pulsmätarna än. Jag vill kalla detta för en introduktion. Det är 
möjligt att vi startar igång med dem någon gång under vårterminen. 
Reflektion från lärare och elever är att lektionerna efter PFL är lugna och man har 
lättare att fokusera på sitt egna arbete. 
Eleverna är positiva och man ser att många som inom vanlig idrott inte är så aktiva 
tycker detta är roligt. De tar för sig mer och mer för varje pass. 
Då vi inte är i vår egna idrottshall utan i Sim och Sporthallen har vi stött på vissa 
hinder. 
Just nu försöker vi lösa hur vi ska placera skärm och projektor. Vi har kunnat 
samordna materialet ihop med gymnasiets idrottslärare vilket är bra. 
Personal, tid och schema är även det något som vi försöker samordna på bästa 
möjliga sätt. 
Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa.                             Ja                      
Om ja, i så fall vilka grupper? Elever i åk 4-6 på Ulrikaskolan. 
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4. Ekonomisk redovisning 
Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag.   

Den ekonomiska redovisningen är slutgiltig. 

 Budget Utfall 

HSN Kommun Övrigt HSN Kom 

mun 

Totalt 

Ingående från föregående år: 30 000   30 000  30 000 

Folkhälstjänst 

- lön (inkl. lönebikostnader) 

367 200 278 000  367 200 278 000 645 200 

- omkostnader (admin., 

kostnader, resor, kurser etc.) 

 24 000   24 000 24 000 

Folkhälsoinsatser enligt plan 

för folkhälsoarbete: 

      

Erbjuda föräldrastöd för alla 
föräldrar 
med barn upp till 18 år 

30 000 430 000  30 000 430 000 460 000 

Ökad skolnärvaro 60 000   60 000  60 000 

Ökad psykisk hälsa 30 000   30 000  30 000 

Minska bruket av alkohol, 
narkotika, 
dopning och tobak 

30 000   30 000  30 000 

Utveckla volontärverksamhet 
för att 
minska utanförskap för 

nyanlända 

60 000   60 000  60 000 

Ökad Jämställdhet och 

trygghet 
50 000 100 000  50 000 100 000 150 000 

Främja goda levnadsvanor, 
ökad fysisk 
aktivitet och främja goda 

matvanor 

50 000   50 000  50 000 

Öka antalet folkhälsoinsatser i 
frivilligorganisationer och 
föreningar 

24 418 15 000  24 418 15 000 39 418 

SUMMA 731 618 847 000  731 618 847 000 1 578 618 
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Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:  

5. Övrigt  
Inget att kommentera. 

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker 

kan det skrivas här.   

Hör av er vid frågor!   



Årsredovisningsbilaga 2018 

Uppföljning av Planer gjorda utifrån 

fullmäktigeberedningarnas Strategier 

- Åtgärdsplan – framtidens grundskola 

- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

- Handlingsplan för vuxenutbildningen 

- Äldreomsorgsplan 2016-2019 

- Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 
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1.1.1 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög kvalitet. ............................................ 3 

1.1.2 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i sina 

undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning förändras med IT och hur 
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1.1.3 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet uppmärksammas 

både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och förväntningarna på enskilda elever. ............................... 4 

1.2 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ............................... 5 

1.2.1 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. ..................................................................................................... 5 

1.2.2 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och 

utemiljöer. 5 

1.3 Handlingsplan för vuxenutbildningen ................................................................................................. 6 

1.3.1 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot medborgarna och ska snabbt 

erbjuda en professionell och individuellt anpassad vägledning mot studier, kompetensutveckling och 
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1.1 Åtgärdsplan - framtidens grundskola 

1.1.1 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög 

kvalitet. 

1.1.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul, Att leda 
digitalisering. En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9 är genomförd 

En IKT-plan är framtagen under 2018 och ligger till grund för det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av elevdatorer i årskurserna 1-6 pågår och ska vara fullt genomförd vid terminsstart läsåret 2019-2020. 
Detta innebär att alla elever i Ulricehamns kommun då disponerar varsin dator. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal Smartboards. 
160 180 88,89 % 

 Antal 1:1 datorer. 
2 900 3 300 87,88 % 

1.1.1.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul , Att leda 
digitalisering. En arbetgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9 är genomförd 

En IKT-plan är framtagen under 2018 och ligger till grund för det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av elevdatorer i årskurserna 1-6 pågår och ska vara fullt genomförd vid terminsstart läsåret 2019-2020. 
Detta innebär att alla elever i Ulricehamns kommun då disponerar varsin dator. 

1.1.2 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i 

sina undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning 

förändras med IT och hur undervisningen bör förändras för att på bästa 

sätt utnyttja IT. 

1.1.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul , Att leda 
digitalisering. En arbetgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 KU-plan. Interna kompetenser används för att öka IKT-
kunskaperna i klassrummet. 

Ett systematisk kvalitetsarebte pågår med 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån tre huvudprocesserna 
inkludering, digitalisering samt övergångar. 

1.1.2.2 Tingsholm 

 Ej påbörjad 

Ej relevant för skolområde Tingsholm. 

1.1.3 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet 

uppmärksammas både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och 

förväntningarna på enskilda elever. 

1.1.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Övergångar mellan verksamheter, stadier inom sektor lärande är ett prioriterat område.  En arbetgrupp bestående av 
verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar med att se över och säkra dessa processer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar. 
Framtagna rutiner följs och revideras vid behov. 
Ledningen skapar förutsättningar för samverkan, ger mandat och resurser samt efterfrågar uppföljning och 
utvärdering. 

1.1.3.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Övergångar mellan verksamheter, stadier inom sektor lärande är ett prioriterat område. En arbetgrupp bestående av 
verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar med att se över och säkra dessa processe 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar.Framtagna rutiner följs och revideras vid behov.Ledningen skapar 
förutsättningar för samverkan, ger mandat och resurser samt efterfrågar uppföljning och utvärdering. 
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1.2 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

1.2.1 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 

1.2.1.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Personalfunktionen arbetar för närvarande inte direkt med praktikplatser för de med funktionsnedsättning eller 
tillgänglighetsanpassning av enskilda arbetsplatser. Dock finns personalfunktionen som stöd vid praktikfrågor eller 
hur praktik kan hanteras av arbetsgivaren. 

Under 2018 bildades ett förvaltningsövergripande arbetsmarknadsråd. Detta bedöms på sikt till förbättrade 
strukturer och överblick över området vilket kommer att öka förvaltningens  möjligheter att bidra till att allas 
arbetsförmåga tas tillvara. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsmarknadsrådet bedöms kunna bidra till måluppfyllnad. Ev mål avseende denna verksamhet bör riktas till 
andra än personalfunktionen. Personalfunktionen kan bidra med konsultativt stöd. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Erbjuda fler praktikplatser och anställningar till personer med 
funktionsnedsättning samt vid behov tillgänglighetsanpassa 
kommunens arbetsplatser. 

 

1.2.2 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 

kommuns inne- och utemiljöer. 

1.2.2.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet arbetar med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Det finns beviljade 
medel från 2018 års investeringsbudget till åtgärder. Under 2019 planeras för åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns 
Resurscenter och Ryttershov, Höjdgatan och Stadshuset. Ytterligare med ur 2019 års medel kommer att sökas under 
året. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utförande av enkelt avhjälpta hinder enligt inventering 
 

 Aktivera/uppdatera tillgänglighetsdatabasen 
 

 Tillgänglighetsanpassa 1-2 befintliga lekplatser för 

funktionsnedsatta barn. 

 

 Tillgänglighetsanpassa alla nya lekplatser för funktionsnedsatta 

barn. Löpande. 
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1.3 Handlingsplan för vuxenutbildningen 

1.3.1 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot 

medborgarna och ska snabbt erbjuda en professionell och individuellt 

anpassad vägledning mot studier, kompetensutveckling och arbete. 

Uppsökande verksamhet ska riktas till dem som saknar 

grundskolekompetens eller fullständig gymnasieutbildning. 

1.3.1.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

vuxenutbildningen arbetar aktivt med att marknadsföra sin verksamhet och det breda utbud av utbildning som finns. 
Arbetet med SYV har under året utvecklats för att erbjuda ökad tillgänglighet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny SYV-mejl har startats för att erbjuda en snabb möjlighet till kontakt och återkoppling. Drop-in tider erbjuds vid 
två tillfällen i veckan, liksom möjlighet till enskilda samtal. Arbetet med vägledning både inom och utanför den egna 
verksamheten har setts över. I dagsläget erbjuds alla studerande liksom medborgarna i kommunen professionell och 
individuellt anpassad vägledning. 

Då AF ev kommer att förändras, krav på ISP samt att utbildningsplikten med kartläggningskrav tillkommit 
harbehovet av vägledning inom Vuxenutbildning ökat kraftigt vilket innebär att en resursförstärkning behövs 
omgående för att fortsättningsvis klara lagkraven. 

1.3.2 Vuxenutbildningen ska utveckla samverkan med bland annat övriga 

kommunala verksamheter, arbetsförmedling och näringsliv i syfte att 

erbjuda utbildningsalternativ som efterfrågas på arbetsmarknaden, både 

som nyanställningar och som fortbildning av redan anställda. 

1.3.2.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vuxenutbildningen samverkar med bla AF, AME och IC för att nå målet.  Denna samverkan krävs genom de avtal och 
beslut som tagits av kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Första steget, DUA och LÖK - lokala spår för snabbare väg till arbete samt samverkan kring individer. 

i samarbete med verksamheter inom sektor Välfärd - Utbildning av handledare inom VO för att säkerställa behovet av 
utbildade handledare, krav inom VOC. 

För att kunna möta de mål som sätts av kommun och andra beslutsfattande organ behöver medel för dessa insatser 
tillsättas. 
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1.4 Äldreomsorgsplan 2016-2019 

1.4.1 Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och 

skapa förutsättningar för en mer informerad grupp äldre. 

1.4.1.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet med att upprätta en kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa förutsättningar för en 
mer informerad grupp äldre är påbörjat. Kommunikatör och verksamhetschef har påbörjat arbetet och det bedöms bli 
klart under våren 2019. Målet ligger med i äldreomsorgsplanen och skall vara klart senast 2019 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågeställningar samlas in 

Broschyr tillverkas 

Kommunikationsplanering 

Uppdrag skall lämnas till utredningsledare. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Inventering av nuläge 
 

1.4.1.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Inventering är gjord kring behoven och arbetet kommer att fortsätta under våren 2019 tillsammans med 
kommunikationsenheten, äldreomsorgen och beställning och kvalitet 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.4.2 Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och 

omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. 

1.4.2.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Kostenheten och äldreomsorgen har skapat rutiner för mat och måltid inom äldreomsorgen. Arbetet har baserats på 
några viktiga hållpunkter; bland annat nattfasta, att se till hela dygnet, anpassning efter smak, behov och 
förutsättningar. Arbetet med en måltidsrutin kommer att utgå från både mat och måltidsmiljö och dess samverkan. 
Detta har gjorts genom att använda vård- och omsorgboendenas restauranger mer strategiskt, som platser för social 
samvaro, kan anhöriga till de boende och äldre i ordinärt boende också komma för att delta i måltider. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se till så att måltidsrutinerna följs och göra uppföljningar på detta 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Tillsätta arbetsgrupp för översyn av kost, nutrition och 
ändamålsenligt nyttjande av matsalar/restauranger 

 

 Se över bemanning över dygnet för att främja god nutrition efter 
brukares behov 

Kartläggning på alla enheter är gjorda. 

 Nutritionshandboken skall ersättas av en intern version som skall 
synas på hemsidan 

Nutritionshandbok är framtagen men inte antagen ännu. 
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1.4.2.2 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 

En handbok blev klar under våren 2018. 

Verksamhet kost har tagit fram förfrukost vilket innebär energiberikande shottar, aptitretare samt smoothies. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning sker i samband med matråd under februari månad 2019. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram en plan tillsammans med ÄO. Samarbete med två 
representanter från vardera verksamhet. 

 

1.4.2.3 Kost äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kosten och äldreomsorgen har  tillsammans tagit fram en arbetsgrupp för att ta fram måltidsrutiner  i de särskilda 
boendena för att skapa goda rutiner för mat och måltids miljö inom äldreomsorgen, och för att förebygga 
undernäring och ohälsa, minska nattfastan,Målet är att komma igång på Solrosen som pilot under vår försommar 
2018 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsgruppen för måltidsrutiner har under våren tagit fram en handbok hur man bäst ska jobba med måltidsrutiner, 
Recept på aptitretare och olika schottar förslag på hur man kan enkelt berika maten har tagits fram . Under våren 
2018 har vi implementerat rutinerna på matråd och APT 

Vid årsskiftet 2018/2019 har 5 av 6 boenden kommit i gång fortsatt arbete under 2019 med uppföljning på APT och 
matråd 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram en plan tillsammans med ÄO. Samarbete med två 
representanter från vardera verksamhet. 

 

1.4.3 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av 

IBIC/ÄBIC 

1.4.3.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Följande arbete pågick under 2018: 

Utbildning för dokumentationsombud. 

Arbete har gjort i systemen för att kunna starta upp IBIC men införandet har skjutits fram till våren 2019.  
Anledningen är att det är mycket som pågår i organisationen 2018 som påverkar, bland annat: 

• Ett intensivt och resurskrävande arbete med att införa heltid som norm 

• Situationen på handläggarsidan är mycket ansträngd 

• Det finns fortfarande vissa brister i systemet 

Styrgruppen bedömde därför att risken för att införandet av IBIC inte ska lyckas är för stor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi planerar att ta upp frågan om IBIC igen efter årsskiftet. 
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1.4.3.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Införandet av IBIC skjutits fram till våren 2019. Anledningen är att det är mycket som pågår i organisationen 2018 
som påverkar arbetsbelastningen och risken för att införandet av IBIC inte ska lyckas är för stor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi planerar att ta upp frågan om IBIC igen efter årsskiftet och då diskutera hur vi ska genomföra det. Vi behöver 
bland annat ta hänsyn till de begränsningar som finns i verksamhetssytemet Treserva. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Uppdrag till projektledare att implementera arbetssättet IBIC 
Vi behöver ta omtag och diskutera hur IBIC ska införas i verksamheten 

 Utbildningar för personal om arbetssättet IBIC 
Utbildning för all personal har skett under året 

1.4.4 Säkra tillgång till rätt sorts vård- och omsorgsplatser med hjälp av 

riktlinjer vid om- och nybyggnation utifrån verksamhetens behov. 

1.4.4.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Planering av ett nytt särskilt boende i Gällstad är påbörjat under 2018 Boendet kommer att byggas med fem 
avdelningar med tio lägenheter i varje och alla avdelningar kommer att byggas som demensboende. På det sättet ökar 
vi antal platser och kan styra inriktning på husdelarna utefter behov. 

Ryttershov har from 180101 blivit ett demenscentrum där samtliga platser på boendet har  inriktningen demens, och 
kommer även att vara ett kunskapscentrum med inriktning demens för kommunen. I samband med detta har 
hemtjänsten flyttat ut till egna lokaler, och Ryttershov kan fokusera sin kunskap kring demens. Genom att göra om 18 
lägenheter från somatisk till demens hoppas verksamheten kunna möta behoven bättre, då det varit stor efterfrågan 
på demensplatser de senaste åren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

9 somatiska lägenheter på en avdelning på Parkgården har konventerat om till demensavdelning from 190101. 
Översyn om att öppna upp en stängd avdelning på Ekero för att utöka särskilda boende platser. Arbeta vidare med 
lokalplanering för äldreomsorg, där det ingår nytt vård och omsorgsboende 2025 centralt, samt vidareutveckling av 
hemtjänstenheter 

1.4.5 Delta i samverkansforum för att lyfta in förebyggande och social 

dimension i kommunens samhällsplanering. 

1.4.5.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Samverkan sker med skola, kost och fastighet om att dela lokaler i ett samverkanshus i Gällstad 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete för att samverka med olika verksamheter. 

1.4.6 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 

1.4.6.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Äldreomsorgen använder sig av välfärdsteknik i både ordinärt boende och särskilt boende man har köpt in 10 kamror 
som skall användas för tillsyn. Tes säbo är impleminterat på två enheter och en enhet är på gång. Nyckelfria 
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medicinskåp är inköpt och i bruk på en enhet. 

Införande av wifi-baserade trygghetslarm är gjord på 3 enheter under 2018 

Work shop är gjord med personal och systemförvaltare när det gäller utveckling av välfärdsteknik och vilken teknik 
kommunen skall satsa på i framtiden 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med välfärdsteknik. Fortsatt arbete med webb-baserad utbildning för personalen 

Inköp av fler digitala medicinskåp är planerat. 

1.4.7 Införa kompetensmodell för en strategisk kompetensförsörjning och 

kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. 

1.4.7.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Äldreomsorgen har en kompetensutvecklingsplan som behöver kompletteras för att fortsätta ha en god kvalitet. 
Ansvarig för den är verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för större utbildningssatsningar och statliga 
stimulansmedel. Samt ekonomi för utbildningsinsatser såsom tillkommande kostnader i budget. Arbete pågår 
tillsammans med skolan för att göra vård och omsorgsutbildningen och undersköterskeyrket mer attraktivt. 
Verksamheten samarbetar med arbetsmarknadsenheten för att ge personer en chans att komma in i vårdyrket, genom 
praktik, extratjänster och anställningar. Ett flertal utbildningar har genomförts under året så som vårdpedagogik, 
äldres liv och hälsa, Psyk-ebas, BPSD utbildningar samt HLR utbildning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ta tillvara nyanländas kompetens. Tillgodose att det finns handledare/språkstöd på arbetsplatsen. 

Skapa olika vägar in i yrket. Praktikplatser kan verksamheten arbeta ytterligare något mer systematiskt med. Arbeta 
med ”extra tjänster” som innebär att visstidsanställda får utbildning i vård och omsorgsprogrammet. Validering av 
redan anställda, där kan verksamheten hantera praktikdelen på annat sätt än idag. 

Främja en god arbetsmiljö. Förändra synen på schemaläggning, att utgå mer tydligt utifrån kundens fokus samt en 
god arbetsmiljö. 

Skapa goda förutsättningar för chefer att vara goda ledare. 

Attidyder och kultur. Marknadsföring av yrket, genom att skapa en positiv bild av verksamheten. Öka kunskapen om 
helheten och skapa ambassadörer för yrkesrollen. Arbeta mer tillsammans med skolan. 
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1.5 Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 

Inga uppdrag från Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden har prioriterats i budget 2018. 

Därför finns heller inget att följa upp. 



Årsredovisningsbilaga 2018 

Uppföljning av: 

- Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 

- Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

- Biblioteksplan 

- Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

- Plan mot våld i nära relationer 

- Handlingsplan för jämställdhet 

- Riktlinjer för bostadsförsörjning 

- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  

- Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn 

- Stärkt skydd för barn och unga 

- Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

- Plan mot våldsbejakande extremism 
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1.1 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-

2018 

1.1.1 Grundskolans fyra mål 

1.1.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med de fyra målen fortsätter och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet i skolmodulen i Stratsys 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Fokusera arbetet mot de fyra målen 
 

1.1.1.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med de fyra målen fortsätter och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet i skolmodulen i Stratsys 

1.1.2 Rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar 

1.1.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

För att stärka rektors pedagogiska ledarskap har förändringar av rektorsområden och förstärkningar av skolledare 
skett. 

Två stora skolområden har delats upp till fyra mindre med en ansvarig rektor för varje skolområde. 

Biträdande rektorer har tillsatts på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Ulrikaskolan om totalt 
fem tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det skoladministrativa stödet ses över. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ytterligare en biträdande rektor 
 

 Förstärkning av andra yrkeskategorier 
 

1.1.2.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

För att stärka rektors pedagogiska ledarskap har förändringar av rektorsområden och förstärkningar av skolledare 
skett. 

Två stora skolområden har delats upp till fyra mindre med en ansvarig rektor för varje skolområde. 

Biträdande rektorer har tillsatts på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Ulrikaskolan om totalt 
fem tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det skoladministrativa stödet ses över. 
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1.1.3 Rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet och skolstrukturer 

1.1.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förutsättningar och likvärdigheten har ökat i och med att skolområden har setts över och rektors förutsättningar för 
pedagogiskt ledarskap har stärkts. 

Arbetet med skolstrukturen ingår i Tillväxtutredningen som pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolstrukturen får beaktas i relation till befolkningsprognosen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Se över skolstrukturen 
Tillväxtutredning pågår. 

1.1.3.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förutsättningar och likvärdigheten har ökat i och med att skolområden har setts över och rektors förutsättningar för 
pedagogiskt ledarskap har stärkts. 

Skolstrukturen har inte setts över. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolstrukturen får beaktas i relation till befolkningsprognosen. 

1.1.4 Ledarskapet i klassrummet, nyanlända 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förberedelseklasser har tillskapats för respektive åk 1-6 och åk 7-9. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Organisera förberedelseklasser 
 

 Modersmål och studiehandledning 
 

1.1.4.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förberedelseklasser har tillskapats för respektive åk 1-6 och åk 7-9. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete. 
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1.1.5 Ledarskapet i klassrummet, rekrytering 

1.1.5.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett dokument gällande Attraktiv arbetsgivare har tagits fram. 

Rekryteringsinsatser har genomförts på lärarutbildningarna i Jönköping och Borås. 

Nya behöriga och obehöriga lärare får ett mentorsstöd. Vidare genomförs utbildningsinsatser för obehöriga lärare. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig rekryteringsbas. 

Karriärtjänster har införts och även lärarlönelyftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivare 
 

 Ökad lärartäthet 
 

1.1.5.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett dokument gällande Attraktiv arbetsgivare har tagits fram. 

Rekryteringsinsatser har genomförts på lärarutbildningarna i Jönköping och Borås. 

Nya behöriga och obehöriga lärare får ett mentorsstöd. Vidare genomförs utbildningsinsatser för obehöriga lärare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

1.1.6 Ledarskapet i klassrummet, kollegialt lärande 

1.1.6.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomfört kollgialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Rektor ska organisera för kollegialt lärande 
 

1.1.6.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomför kollgialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 
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1.1.7 Elever i behov av särskilt stöd, förutsättningar 

1.1.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

För närvarande utbildas 6 lärare till speciallärare och 5 till specialpedagoger. 
2 speciallärare och 2 specialpedagoger är klara till våren 2019. Denna förstärkning är en del i att skapa bättre 
förutsättningar för att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutvecklingsinsatser är planerade med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utbilda specialpedagog /speciallärare 
 

 Åtgärder för elever med stort stödbehov, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp 

 

 Omvandla successivt elevassistenttjänster till pedagogtjänster 
 

 Ytterligare psykologtjänst 
 

1.1.7.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomför kollgialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 
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1.2 Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

1.2.1 Risk/sårbarhet Personalens geografiska placering är sårbar om man 

inte kommer åt kommunikationssystem. Uppdrag Inventera vilka som 

finns, samt hur dessa kan komma till användning vid kris. 

1.2.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Uppdraget är otydligt formulerat. Det finns fortsatt svårigheter att kommunicera med e-post och telefoni om 
störningar i dessa system uppstår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Under 2019 kommer en ny intern vägledning gällande kriskommunikation. Länsstyrelsen har gett ut en vägledning 
kallad "när de ordinarie kanalerna inte räcker till - kriskommunikation under svåra förhållanden. Dessa vägledningar 
bör spridas till chefer och medarbetare framöver. Aspekten av att kommunicera på alternativt sätt bör även tas med i 
kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

1.2.2 Risk/sårbarhet Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, 

räddningstjänst och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver 

förbättras. Uppdrag Initiera samarbete som ökar samverkan och 

kännedomen om varandras behov vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. 

1.2.2.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Detta genom samarbete via 
krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikationsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande säkerhetsfrågor, krisberedskap, kriskommunikation och höjd beredskapsplanering 
mellan kommunen och UEAB. Samverkan mellan polis, räddningstjänst, SÄS och kommunen gällande stabsarbete, 
samverkansformer och kommunikation kommer påbörjas under 2019 inom ramen för samarbetet mellan 
beredskapssamordnare i Sjuhärad. 

1.2.2.2 Kommunikation 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Från maj månad finns en krisberedskapssamordnare inom kanslifunktionens verksamhet och risk- och 
sårbarhetsanalyser är genomförda som kommer att ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.2.2.3 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbete har inletts med kommunens säkerhetssamordnare. Projekt för nya NIS-lagstiftningen är påbörjat, där 
främst elnätet omfattas.  Samarbete sker med VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp) vilket föranletts av det stora 
fotogenutsläppet på RV 40 sommaren 2016. WC i skidor ger också tillfälle till samarbete i säkerhetsfrågor med ökad 
förståelse för varandras behov. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. 
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1.2.3 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag 

Skapa krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

1.2.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Miljö och samhällsbyggnad tog 2015 fram en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn. Risk- och sårbarhetsanalysen 
innehåller prioriterade åtaganden och kritiska beroenden, oönskade händelser samt en förmågebedömning. De 
prioriterade åtagandena är kontroll och rådgivning miljö och bygg och strategisk expertis. Utpekade risker är 
snöstorm, epidemi/pandemi, höga flöden, trafikolycka med farligt gods och otjänligt dricksvatten.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

I risk- och sårbarhetsanalys identifierades ett antal åtgärder som kan genomföras för att öka förmågan att 
upprätthålla prioriterade åtaganden. Den första åtgärden påpekades som extra viktig, då den även innefattar flera av 
de andra åtgärderna. 

• Att se över och öva. Samarbeta och samverka mellan olika kompetenser inom verksamheterna. Återinföra 
och arbeta vidare med vattengruppen så att rutiner faller på plats. 

• Stäm av med externa aktörer för att upprätthålla tänkta avtal och scenarion. 

• Personella överenskommelser är informella. Undersöka om det går att göra dem formella. Se vidare över 
andra användningsområden. 

• Alternativt kommunikationssystem vid samhällsstörningar. 

• Undersök möjligheterna att komma åt relevanta IT-system på andra platser än stadshuset. 

1.2.3.2 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 

• Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

1.2.3.3 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 

• Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

1.2.3.4 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Resultat 

Det har under 2016 och 2017 tagits fram en organisation för krisstödsarbetet. I det kommungemensamma arbetet har 
också organisation för Tjänsteman i Beredskap (TIB) satts igång och funger nu på ett mycket bra sätt. Välfärd har en 
del i TIB-organisatonen och medarbetare från välfärd är med och bemannar denna organsiation. 

Arbetet med krisplaner för sektor pågår. Enskilda rutiner har dock uppdaterats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2019 skapa krisplaner för sektor välfärd. Tillsättandet av tjänsten som krisberedskapsamordnare har blivit ett 
mycket bra stöd till verksamheten att arbeta vidare med frågan. 
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1.2.3.5 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete med framtagande av en sektorsspecifik krisplan är påbörjad. På grund av vakans inom säkerhetssamordning 
har arbetet inte kunnat fortgå i den takt som det var tänkt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kommer att fortgå under 2019. 

1.2.4 Risk/sårbarhet Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter 

drabbas hårt. I vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. 

Uppdrag Utred vilken prioriteringsordning som behövs för drift av 

fastigheter och kartlägg vilka reservkraftsresurser som krävs för att 

tillgodose driften. 

1.2.4.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnare att utreda vilken prioriteringsordning 
som behövs för drift av fastigheter och kartlägga vilka reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften. 

1.2.5 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, 

samt vilka som har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka 

resurser i form av maskiner, teknik, verktyg etc. som finns att tillgå vid 

en krissituation. 

1.2.5.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att inventera vilka maskiner, 
teknik och verktyg som finns att tillgå vid en eventuell krissituation. Behovet kommer också att identifieras. 

1.2.5.2 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har maskinella tillgängliga resurser i form av reservelverk, tyngre fordon (lastbilar och grävmaskiner, hjullastare 
etc.), reservvattentankar, sandsäckar, vattenslang samt Plan för nödvattenförsörjning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi gör löpande risk- och sårbarehetsanalyser och har uppdaterade krisplaner för UEAB:s verksamheter. Ständig 
beredskap i form av personella resurser och maskiner. 
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1.2.6 Risk/sårbarhet Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström 

inte finns att tillgå. Uppdrag Införskaffa powerbanks, solcellsladdade 

eller 12-voltsladdare. 

1.2.6.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

All personal har fått powerbank i julklapp 2018 (dock tänkt huvudsakligen för privat bruk men kan även användas för 
att ladda teknisk utrustning som används i tjänsten. Krisledningsstab och tjänsteman i beredsskap har powerbanks 
för att kunna ladda mobil, RAKEL-station etc. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt inventering och inköp av lämpliga reservkällor för laddning av för arbetet nödvändig teknisk utrustning. Tas 
med i kommande kontinuitetsplanering 

1.2.7 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad 

händelse finns idag inte, något som kan leda till förvirring och stora 

konsekvenser vid bl a storm.Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka 

platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats och hur många som 

kan inrymmas vid en oönskad händelse. 

1.2.7.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats nyligen och kommer vara färdigt under 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att upprätta en plan för 
vilken eller vilka platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats (eventuellt flera) samt hur många som kan 
inrymmas vid en oönskad händelse. 
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1.3 Biblioteksplan 

1.3.1 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett 

funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket såväl som 

det digitala. 

1.3.1.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteken är i stort sett tillgängliga fysiskt för personer med olika funktionsvariationer.  Bibliotekarier har under 
året erbjudit stöd vid nedladdning av e-böcker samt teknisk support till besökarna och behovet ökar. Biblioteket 
erbjuder medier för att läsa på annat sätt till exempel böcker på lättläst svenska, storstil och talböcker. Äpplehyllan 
med litteratur om och för funktionsnedsättningar har uppdaterats. Sagostunder med tecken som stöd har arrangerats 
och varit mycket välbesökta. Biblioteket registrerar låntagare som har behov av att få böcker upplästa för sig i 
Legimus där de kan ladda ned talböcker direkt till sin dator, surfplatta eller telefon. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet i planeringen av det nya stadsbiblioteket. Äpplehyllan med litteratur för och om 
olika funktionsvariationer kommer att få en ny, mer tillgänglig placering. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal besökare på 
bibliotekets hemsida 

23 346  Siffran för 2018 går inte att jämföra med föregående år då 
biblioteket bytt hemsida under 2017. 

 Antal utlån av talböcker 
1 570 2 000 Biblioteket registrerar fler låntagare för egen nedladdning via 

nätet. Lån av fysiska talböcker minskar. 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Hemsidans information ska vara aktuell, lätt att förstå och hitta 

samt vara mobilanpassad och möjlig att få uppläst med talsyntes. 

 

 Biblioteket ska erbjuda medier anpassade för olika sätt att läsa t 

ex storstil, talböcker, lättläst. 

 

1.3.2 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för 

att vidga deltagandet. 

1.3.2.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket lägger stort fokus på uppsökande verksamhet till de prioriterade grupperna: barn och ungdomar, personer 
med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt äldre i ordinärt 
boende. Bokstartsprojektet "Läsmuskler för små" har genomförts under året i samarbete med familjecentralen. I 
projektet har barnbibliotekarie och personal från familjecentralen bland annat gjort hembesök i familjer med annat 
modersmål än svenska för att informera om vikten av läsning samt dela ut bokgåvor till nya familjemedlemmen. I 
projektet "Gränslösa bibliotek" med stöd av Sjuhärads kommunalförbund har biblioteken i Sjuhärad samarbetat 
kring aktiviteter för att nå nyanlända. Bibliotekarie uppsöker äldreboenden för högläsning och läscirklar. 
Bibliotekarie genomför bokprat i alla klasser från år 1 - år 6 i skolorna utanför centralorten varje termin. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal aktiviteter 
206 200 Hembesök, bokprat, högläsning och läscirklar på äldreboenden, 

Familjecentralens språkcaféer. 

 Antal hembesök i 
bokstartsprojektet 

15 15  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Bokstartsprojekt "Läsmuskler för små" genomförs. 
 

 Bibliotekarier arbetar med uppsökande verksamhet t 
ex  språkcaféer. 

 

1.3.3 Vi ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 

1.3.3.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ulricehamns bibliotek har legat en bra bit över riksgenomsnittet i antal barnbokslån tidigare år. Utlånen av 
barnböcker under 2018 har ökat och det torde innebära att målet uppfyllts under 2018. En jämförelsesiffra för riket 
finns inte förrän i april/maj. Ulricehamns siffra ligger preliminärt på 19,6 lån/barn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Barnbokslån i kommunens 
folkbibliotek, antal lån/barn 0-
17 år jämfört med riket 

19,6 18,5  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Biblioteket arbetar med läsfrämjande åtgärder enligt 
styrdokumentet Kulturtrappan. 

 

 Minst 40 % av medieanslaget ska användas till inköp av barn- och 

ungdomsmedier. 

 

1.3.4 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka 

medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens. 

1.3.4.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Både i det dagliga arbetet och vid speciella stödtillfällen arbetar biblioteket med att öka användarnas kompetens på 
det digitala området. På stadsbiblioteket finns möjlighet att få teknisk support av IT-bibliotekarie en eftermiddag 
varannan vecka. Många myndigheter hänvisar kunder till digitala tjänster på webben och bibliotekspersonalen får 
ofta hjälpa besökare med dessa ärenden. Nutidsföreläsningar kring källkritik och alternativa fakta har arrangerats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2019 kommer bibliotekspersonal i regionen att få möjlighet till fortbildning kring digitala tjänster och hur 
biblioteket kan hitta arbetssätt att öka medborgarnas digitala delaktighet och kompetens. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal frågor vid 
tekniksupport vid öppna 
stödtillfällen 

24 20  
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Vi deltar med program vid temaveckor kring MIK och digital 
delaktighet. 

 

 Bibliotekarier har öppna stödtillfällen för tekniksupport. 
 

1.3.5 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 

1.3.5.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket arbetar ständigt med att informera om Boken kommer-servicen till de som har svårt att ta sig till 
biblioteket. Bibliotekarier deltar vid informationsträffar för personal inom äldreomsorgen, föreningar och vid 
träffpunkter för äldre. Biblioteket registrerar personer som talbokslåntagare hos Legimus. Detta ger dem behörighet 
att själva ladda ned talböcker till mobil, surfplatta eller dator. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utvecklingen på det digitala området gör att talbokslåntagare själva kan ladda hem talböcker vilket medför att 
bibliotekets hemskickning minskar. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal aktiva Boken 
kommer-låntagare 

23 26  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Informera om bibliotekets Boken kommer-service till personal 
inom äldreomsorgen 

 

 Starta upp och informera om tjänsten Talboken kommer 
 

1.3.6 Det nya stadsbiblioteket fungera som en demokratisk och kulturell 

mötesplats för alla. 

1.3.6.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att planera och utforma ett nytt stadsbibliotek pågår men det är en lång process som tar tid. Den 
arkitekttävling som påbörjades under 2018 fick avbrytas då kommunens och Sveriges arkitekters krav för att 
godkänna tävlingsprogrammet inte överensstämde. Arbetssättet på nuvarande bibliotek utgår från de idéer som 
beskrivs i lokalprogrammet. En revidering av lokalprogrammet har antagits av KF under 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Upphandling av arkitekt för att utforma stadsbiblioteket under våren 2019. Projektering väntas starta hösten 2019. 
Programgruppen arrangerar program kring aktuella teman och samarbetar med övriga aktörer i kommunen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Inleda projekteringsfas av det nya stadsbiblioteket. 
 

 Programgruppen arrangerar program och aktiviteter kring 
aktuella ämnen. 
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1.3.7 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

1.3.7.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ca 200 program och aktiviteter under året har haft ett prosumentperspektiv. Det rör sig om workshops, läscirklar, 
berättarcaféer, språkcaféer och liknande. Med statliga medel har kultur och fritid kunnat arrangera en mängd 
aktiviteter och program för barn och unga under skolloven. Under 2018 togs alla entréavgifter bort på bibliotekens 
arrangemang i syfte att ge alla, oavsett ekonomisk status, möjlighet att delta. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Osäkerhet kring fortsatta statliga medel för lovverksamhet. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal aktiviteter för barn 
och unga under skolloven. 

25 15 Sommarpyssel, Sommarboken, Workshops, Bibblans verkstad, 
Familjelördagar, Barnboksfest, street artläger 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Arrangemangen på biblioteken ska vara avgiftsfria 
 

 Anordna kostnadsfria aktiviteter för barn 6-15 år under loven. 
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1.4 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

1.4.1 Hur implementering av denna handlingsplan ska gå till 

överenskommes i det brottsförebyggande rådet för sektoröverskridande 

samverkan där verksamheterna lärande, välfärd och service samt 

kommunledningsstab finns representerade. Med fördel finns även polis 

och föreningsliv representerade. 

1.4.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2016 tecknades en samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande arbete mellan Ulricehamns kommun 
och Polismyndigheten. I överenskommelsen finns ett fokusområde kallat kriminalitet bland unga - med fokus på 
alkohol och droger. Under 2017 startade en arbetsgrupp kopplat till lokala brottsförebyggande rådet för detta 
fokusområde som har fortsatt sitt arbete under 2018. Under 2018 års Hälsovecka fanns ett flertal föreläsningar om 
doping, kosttillskott och skeva kroppsideal. Vidare har ett samarbete med polisen skett avseende hur man agerar när 
det finns droger i skolmiljön. Säkerhetssamordnare deltar i Länsstyrelsens nätverk för ANDT-frågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med att implementera ANDT-hanldingsplanen genom insatser och uppföljning. 

1.4.2 Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i 

tidigt skede och erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla 

verksamheter, som kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, 

ha rutiner för intervention. 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vad gäller rutiner för intervention följer skolorna och skolformerna de lagar och föreskrifter som finns stipulerade i 
skolans styrdokument. Under 2018 har verksamhetssystem utvecklas för digital rapportering av kränkande 
behandling. 

I de fall ansvaret faller utanför skolans ansvarsområde finns goda kommunikationskanaler med bland annat 
socialtjänst och polis. 

Samverkan med sektor välfärd och regionen utifrån elevhälsobaserad skolmodell utvecklas med hjälp av SKL.( 
Sveriges kommuner och landsting.) 

Skolmodellen PALS(positiv, bettende, inlärningsmiljö, samarbete lärare-elev) implementeras inom grundskolan samt 
anpassas till förskolan och Tingsholms skolområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa. 

Implementera metoder som har vetenskapligt och empiriskt stöd. 

Utveckla samverkan inom förvaltningen men också med regionen. 
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1.4.2.2 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett kontinuerligt arbete  med att sprida information om Råd och stödsamtal pågår både genom skriftlig information 
men också i samband med samverkan med andra instanser både internt och externt. 

Öppenvårdsenheten erbjuder råd och stödsamtal inom en vecka för de som kontaktar Öppenvårdsenheten och 
efterfrågar råd och stöd.I de fall då Råd och stöd inte är tillräckligt lostas individen vidare till socialsekreterare för att 
kunna ansöka om vidare stöd. 

I samverkan med skolan har IFO bekymringssamtal för att i ett tidigt skede kunna erbjuda råd och stöd till barn och 
unga samt deras föräldrar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med att sprida information om Råd och stöd. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Erbjuda råd & stödsamtal utifrån behov till familjer som kommer 
i kontakt med öppenvårdsenheten. 

 

Under året har ca 100 råd - och stödsamtal genomförts. 

De som önskar råd och stödsamtal når Öppenvårdsenheten via två telefonnummer eller via familjelinjens mail. 
Flertalet av de som får råd och stödsamtal upplever att det är tillräckligt med de fyra samtal de har möjlighet att få. 
De som upplever att de är i behov av ytterligare stöd får hjälp med att kontakta socialsekreterare för ansökan om 
ytterligare stöd. 

1.4.2.3 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Fritidsledarna på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus har haft gemensamma möten med skolans fritidsledare, 
fältarbetare och socialtjänst. 

Verksamhetschef har varit med på lokala BRÅs möten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. 

Mötesstruktur för möten mellan fritid, skola, socialtjänst och polis. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ungdomens Hus och Fritidsgården Forum ska erbjuda barn och 
unga trygga och drogfria mötesplatser. 

 

1.4.3 Genomföra EFFEKT – strukturerade, kunskapshöjande insatser 

gentemot föräldrar och andra vuxna som dagligen möter barn och unga, 

för att öka kunskap och medvetenhet om skadliga effekter av ANDT. 

1.4.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Effekt genomförs enligt den planering som finns för åk 7-8. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Verksamheten har i uppdrag att utveckla SSPF. Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritis 
Enhet öppenvård 

 Ej påbörjad 

Analys 

EFFEKT erbjuds till högstadieskolorna och genomförs av fältsekreterare på föräldramöten. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Då det framkommit indikationer på att EFFEKT inte är så verkningsfullt som förväntat behöver metoden utvärderas 
för att undersöka om innehållet skall presenteras i någon annan form. 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Alla skolor erbjuds EFFEKT på föräldramöten vid läsårets början. 
 

Personal från Öppenvårdsenheten har besökt Kommunens båda högstadieskolor och hållt information om EFFEKT. 

1.4.3.2 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med EFFEKT ligger centralt i kommunen. 

Personalen på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus har haft regelbundna möten med skolfritidsledare och 
fältarbetare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Personalen på Ungdomens Hus och Fritidsgården Forum ska ha 

regelbundna möten med skolfritidsledare och fältarbetare. 

 

1.4.4 Införandet av rökfri arbetstid ses som ett första steg mot att tillskapa 

fler ANDT-fria miljöer. Alla arenor där barn och unga vistas ska vara 

ANDT-fria och krav på detta ska ställas vid arrangemang och på externa 

aktörer som samverkar med kommunen. 

1.4.4.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Rökfria arbetsplatser har genomförts. 

All verksamhet som riktar sig till barn och unga är drogfri. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta att vara en tydligt drogfri verksamhet och mötesplats för barn och unga. 

 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på all a gym och idrottsanläggningar i kommunen. 

1.4.4.2 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  



Uppföljning Tertial 3 20(37) 

1.5 Plan mot våld i nära relationer 

1.5.1 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära 

relationer och känner till att det finns stöd och hjälp att få av 

socialtjänsten. 

1.5.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under 2015 skedde arbetet med våld i nära relationer i projektform och omfattande utbildning gavs till 
medarbetarna. Under 2016 slutrapporterades projektet och övergick till vanlig drift och förvaltning. 2017 och 2018 
har kommunen fått ytterligar ca 150 tkr årligen i riktat statsbidrag till våld i nära relationer som använts i arbetet, t ex 
har ytterligare utbildningsinsatser kunnat göras. 

Ansvaret kring arbetet mot våld i nära relationer åligger varje verksamhet. IFO:s enhet för försörjning och 
administrativt stöd och enhet för myndighetsutövning Barn och Ungdom har ett utredningsansvar enligt 
socialtjänstlagen att den som är i behov av insatser erhåller dessa från socialtjänsten. De olika myndighetsutövande 
delarna har utvecklat en väl fungerande samverkansmodell som tas i anspråk omedelbart när den enskilde behöver 
insatser från flera delar av organisationen. 

Efter projektet finns det i varje verksamhetsdel (inte enbart socialtjänsten utan även andra delar av den kommunala 
organisationen) gällande rutiner och varje verksamhetsdel ansvarar för att dessa rutiner följs upp och redovisas. 

BRÅ (brottsförebyggande rådet på lokal nivå) som är en samverkan mellan polisen och kommunens olika 
verksamheter arbetar löpande med frågan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kan konstateras att bland anställda har gjorts och görs ett bra arbete för att sprida kunskapen om våld i nära 
relationer. Dock kvarstår att göra samma insats när det gäller förtroendevalda. 

1.5.1.2 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Under året har utbildning/information gällande Våld i nära relation hållts för handläggare inom älderomsorg och 
närvårdsamverkan. På en IFO-dag fick hela IFO utbildning i VINR samt centrala elevhälsan har fått utbildning. 

Webbkurs om våld har getts till försörjningsstöd och är inplanerat med andra enheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen är att sprida kunskap om Våld i nära relation till samtliga anställda genom att erbjuda 
utbildningstillfällen som anställda kan anmäla sig till. Dessa nyckelpersoner får i sin tur sprida kunskapen vidare i sin 
verksamhet. Den interna och externa hemsidan kommer förändras så att information om Våld i nära relation, 
tydligare framträder. 
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1.6 Handlingsplan för jämställdhet 

1.6.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 

analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.6.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem finns en checklista som ska beaktas när man tar fram nya eller 
reviderar befintliga styrdokument. Enligt checklistan ska jämställdhet och mångfaldsperspektiv beaktas och 
integreras i alla styrdokument. Någon uppföljning på hur granskning och analys vid framtagning av nya 
styrdokument gått till har inte gjorts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skapa en rutin för hur granskning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska gå till, vid framtagande av nya 
styrdokument. 

1.6.2 Biståndsansökningar enligt SOL och LSS granskas och analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv 

1.6.2.1 Beställning och kvalitet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Arbetet med att granska och analysera biståndsansökningar ur ett jämställdhetsperspektiv fanns inte med som 
prioriterad uppgift under 2018. Vi kommer på grund av hög arbetsbelastning inte ha resurser till att utföra detta 
under överskådlig tid. En ökning av antalet ansökningar för insatser inom äldreomsorgen gör att arbetsbelastningen 
är extremt hög. Tid kan inte prioriteras för denna fråga på det sätt som tidigare planerats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kan diskutera hur vi vill titta på jämställdhetsfrågan ur ett annat perspektiv och återkomma i form av ett annat mål 
framöver. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

  Detta arbete har inte funnits med som en prioriterad 
arbetsuppgift under 2018 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 

Detta arbete byggde på en föreläsning som tidigare verksmahetschef 
planerat men som inte genomfördes. Granskningen fanns inte med 
som ett av de prioriterade målen under 2018 varför arbetet inte har 
utförts. 
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1.6.2.2 Handläggarenhet 2 

 Ej påbörjad 

Analys 

Punkten är inte aktuell 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 
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1.7 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

1.7.1 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och 

upplåtelseform. 

1.7.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden ska även vara diversifierade. 
Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi 
markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt. 

Stubos fastighetsbestånd besår av hus och lägenheter i olika geografiska lägen, olika storlekar och olika hyresnivåer. 
Strategin att utifrån kundönskemål anpassa och uppdatera lägenhetens standard resulterar i en spridning i 
standardnivå och hyresnivå inom en och samma fastighet vilket både ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar 
integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade 
bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar som exempelvis 
Avenboken och Handelsträdgården där vi då har stora möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 

Under 2018 har 19 nya lägenheter byggts och flera reoveringar och standardförbättringar har genomförts av STUBO 
vilket ökar utbudet. 

1.7.1.2 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden ska även vara diversifierade. 
Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi 
markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade 
bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar som exempelvis 
Avenboken och Handelsträdgården där vi då har stora möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 

1.7.1.3 Stubo AB 

 

Analys 

Stubos fastighetsbestånd besår av hus och lägenheter i olika geografiska lägen, olika storlekar och olika hyresnivåer. 
Strategin att utifrån kundönskemål anpassa och uppdatera lägenhetens standard resulterar i en spridning i 
standardnivå och hyresnivå inom en och samma fastighet vilket både ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar 
integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 har 19 nya lägenheter byggts och flera reoveringar och standardförbättringar har genomförts vilket ökar 
utbudet. 
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1.7.2 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens 

översiktsplan samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande 

kommunala stadsbyggnads principer . 

1.7.2.1 Exploatering 

 

Analys 

Enheten arbetar prioriterat med att identifiera icke kommunalägda fastigheter eller markområden för förvärv. Dessa 
bidrar till kommunens markreserv och som sedermera kan planläggas för bostadsändamål. En inventering har inletts 
av markområden som kommunen redan äger som kan bidra till en förtätning av staden samt för nya bostadsområden. 

Vi arbetar med att bli mer aktiva i detaljplaneprocessen för att bidra med kompetens för att underlätta 
genomförandet av antagna detaljplaner. Arbetet omfattar främst deltagandet i framtagandet av 
genomförandebeskrivningen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi ska fortsatt bli bättre på att organisera vår dokumentation kring markförhandlingar för att veta vilken information 
som utväxlats. Vi ska bli ännu mer aktiva i detaljplaneprocessen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Upprätta checklista för försäljning av kommunalägd planlagd 
mark 

 

 Revidera riktlinjer för utbyggnad av gata inom 
exploateringsområden 

Riktlinjerna kommer revideras under våren 2019 

 Genomför inventering av ännu ej avstyckade bostadstomter 
utanför centralorten enligt gällande detaljplaner 

 

1.7.2.2 Plan 

 

Analys 

Fullt fokus ligger på att genomför de planuppdrag som givits oss vilka övergripande ligger i linje med 
Översiktsplanen. Under året antogs 6 detaljplaner. Vi har tyvärr inte kunnat hålla planerad takt då rekrytering och 
personalomsättning försvårat detta. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målet för antal antagna detaljplaner är höjt jämfört med föregående år. Detta blir möjligt genom en utökad styrka 
planarkitekter som även fullt ut fokuserar på produktionen. Utbyggnad av områden som ligger i linje med 
Översiktsplanen prioriteras då genomförandetiden för dessa kortas. 

Översiktsplansarbete är nu påbörjat. 

Fortsatt bevaka efterlevnaden av Riktlinjerna för Stadsbyggnad i Ulricehamns stad i alla processer där vi kan styra 
utifrån riktlinjerna. Goda kontakter och dialoger med exploatörer och byggherrar för att via samspråk uppnå 
efterlevnad. 

  

1.7.2.3 Stubo AB 

 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo har tagit fram en 10-årsplan och jobbar med detaljplaner som möjliggör byggnation. 

Under 2018 färdigställdes 19 nya lägenheter genom förtätningar i tre av Stubos befintliga bostadesområden. 
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1.7.3 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över 

fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 

1.7.3.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre 
struktur kring samarbete med hyresvärdar. 

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i 
kommunen. 

Tjänsten har varit vakant ett tag, men ny befattningshavare började i december, vilket gör att arbetet kan ta fart igen. 

1.7.3.2 Sektor välfärd 

 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg har anställts inom kansliets enhet för strategi och utveckling och ska arbeta för att skapa bättre 
struktur kring samarbete med hyresvärdar. 

Boendestrateg ska ansvara för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för bostadssökande i 
kommunen. 

Tjänsten har varit vakant ett tag, men ny befattningshavare började i december, vilket gör att arbetet kan ta fart igen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Möte med hyresvärdar/fastighetsägare 
 

 Förbättra hemsida och information till bostadssökande i 
kommunen 

 

1.7.4 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper . 

1.7.4.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

Bostäder för särskilda målgrupper, såsom funktionsnedsatta och äldre, är kommunen skyldig att besörja enligt 
socialtjänstlagen och LSS. När det finns behov av ytterligare bostäder för nämnda målgrupper så lyfts detta in i 
lokalförsörjningsprocessen. Framförallt finns nu ett behov av fler särskilt anpassade bostäder för personer med 
funktionsnedsättning, men det finns även ett behov av att renovera och förbättra befintliga boenden. Båda dessa 
frågor arbetas det intensivt med på förvaltningen. Det har under hösten och slutet av året även setts ett behov av fler 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen. Därför har ett planeringsarbete påbörjats för att öppna upp ytterligare 
en avdelning på Ekero med nio platser under 2019. 

Kommunen erbjuder hyresgarantier som ett sätt för personer som inte annars hade haft svårt att få ett eget 
hyreskontrakt. I vissa prioriterade fall kan socialtjänsten ordna med tillfälligt boende om det finns särskilda behov 
som gör att personen har stora svårigheter på den vanliga bostadsmarknaden. Övriga målgruppers behov av boende 
är inte primärt socialtjänstens uppdrag utan dessa hänvisas i första hand till ordinarie bostadsmarknad. 

Hyresgarantin används också för att kommunanvisade nyanlända ska kunna få bostad med förstahandskontrakt. En 
”bovärd” arbetar gentemot hyresvärdar och fungerar som ett socialt stöd för nyanlända hyresgäster och hyresvärd. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamheterna för äldre och funktionsnedsatta ska årligen redogöra för prognostiserat behov av bostäder till 
målgrupperna och bolla in i arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

Mer information om hyresgarantier till invånare och hyresvärdar. 

Samverkan med hyresvärdar ska utvecklas. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Årliga prognoser för behov av bostäder äldre och 

funktionsnedsatta till lokalförsörjningsprocessen 

 

 Informera om hyresgarantier 
 

1.7.4.2 Funktionsnedsättning 

 

Analys 

Målet att erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskild målgrupp är ännu inte uppfyllt, då de äldre 
gruppbostäderna inte bedöms vara fullvärdiga. Under de senaste tre åren har dock fler enheter, nybyggda eller 
renoverade erbjudits som attraktiva och ändamålsenliga bostäder. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Genom att arbeta strategiskt och prognostisera behov samt arbeta med framförhållning i lokalförsörjningsplanen, kan 
ändamålsenliga bostäder erbjudas målgruppen 

1.7.4.3 Individ och familjeomsorg 

 

Analys 

IFO ansvarar för flera målgrupper som har en generellt svag ställning på bostadsmarknaden och därför behöver stöd i 
boendefrågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Olika boendeformer i lägenhet via kommunens försorg, som ett beviljat bistånd tillsammans med insatsen 
vardagsstöd. Har ökat kraftigt sedan något år tillbaka. För målgruppen nyanlända har en tjänst som bovärd 
vidareutvecklats med gott resultat. Hyresgarantier används för denna målgrupp, med stöd av Boverket. Inrättande av 
en samverkansgrupp bestående av polis, Stubo och delar av Sektor Välfärd. Pågående utvecklingsarbete för personer 
med sammansatt social och psykiatrisk problematik, inkl. missbruk. Genomförda studiebesök i Borås avseende 
vräkningsförebyggande arbete samt i Falköping avseende boendeformer för vuxna med beroendeproblematik. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Uppbyggnad av tjänsten som bovärd 
 

 Trygga bostadsområden, regelbundna samverkansmöten mellan 

IFO, FN, Stubo och polisen. 

 

1.7.4.4 Stubo AB 

 

Analys 

Äldre personer är en viktigt målgrupp för Stubo vilket innebär att tillgänglighet är en viktig parameter såväl vid 
renovering som vid nyproduktion. 

Stubo ser goda möjligheter att genom samverkan med sektor Välfärd nyproducera lägenheter i anslutning till 
kommande vård- och omsorgsboenden. Påsåvis kan vi skapa trygga boenden med närhet till den service och 
gemenskap som finns i vård- och omsorgsboendet vilket också ger möjlighet för våra hyresgäster att bo hemma 
längre. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.7.5 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha 

möjlighet att utvecklas. 

1.7.5.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

(Exploateringsenheten) Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela 
kommunen ska utvecklas i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för 
bostadsutveckling scannas för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad 
finns för planläggning. Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft 
kan vara intresserad av exempelvis villatomter eller flerbostadshus. 

(Planenheten) Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen 
ska utvecklas i enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst 
bostadsutveckling scannas för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad 
finns för planläggning. Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft 
kan vara intresserad av exempelvis villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten ska i ett inledande skede se över var det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte 
genomförts och utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny 
planläggning. 

Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. 
Denna fråga kommer även att aktualiseras i Öp arbetet. 

1.7.5.2 Exploatering 

 

Analys 

Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för bostadsutveckling scannas för närvarande 
hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har 
tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis 
villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheten ska i ett inledande skede se över var det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts och 
utreda möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet kan även nya områden lokaliseras för ny planläggning. 

1.7.5.3 Plan 

 

Analys 

Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst bostadsutveckling scannas 
för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. 
Mäklare har tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av 
exempelvis villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. 
Denna fråga kommer även att aktualiseras i Öp arbetet. 

1.7.6 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. 

1.7.6.1 Plan 

 

Analys 

I en framtid där Götalandsbanan passerar och stannar i Ulricehamn kommer stora delar av områdena runt före detta 
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riksväg 40 att bli mycket viktiga som utvecklingsområden. Planprogrammet för Bronäs är nu antaget. Programmet 
har tagit hänsyn till det attraktiva läget och markanvändningen kommer att förändras från industri till attraktiva 
bostads-/verksamhets- och rekreationsområden. 

Bilar tar för stor plats i anspråk i våra stadsmiljöer som i sig är för värdefull för ett nyttjande enbart som parkering. 
Parkeringsfrågan kommer i många delar av våra utvecklingsområden att bli avgörande och prioriteras därmed högt. 
Innovativa lösningar efterfrågas och säkerställs i planprogram och detaljplaner. Frigör vi ytor kan vi prioritera bra 
lösningar för kollektivtrafik och annan service som är hållbarare på lång sikt. 

Förtätning i stadsmiljöer är högt prioriterat utifrån vår Översiktsplan och ett flertal planprojekt pågår i dagsläget. 
Förtätning innebär positiva effekter kring ett högre nyttjande av befintliga infrastrukturella resurser såsom bättre 
underlag för kollektivt resande som på sikt mycket väl kan förbättra turtätheter och ruttförläggning. Dock är 
förtätningsprojekt ofta komplicerade och kan ta mer tid att lösa. 

1.7.6.2 Stubo AB 

 

Analys 

Tillgång till kollektivtrafik är en viktig förutsättning för attraktiva hyresrätter och därmed en viktig faktor för Stubo. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.7.7 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. 

1.7.7.1 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara 
diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta 
planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som 
möjligt däribland mindre lägenheter för främst yngre människor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna att vi säkerställer variationen i våra nya och förtätade 
bostadsområden. Just nu pågår ett centralt planuppdrag där vi ställer oss mycket positiva till exploatörens 
intentioner att skapa mindre lägenheter för främst yngre människor. 

1.7.7.2 Sektor välfärd 

 

Analys 

Sektor välfärd kan inte inom ramen för sitt uppdrag erbjuda bostäder för unga som en hel målgrupp i kommunen. 
Dock kan vissa insatser göras för målgruppen. Genom införandet av hyresgarantier kan  ungdomars tillgång till 
attraktiva bostäder underlättas. Hyresgarantier infördes efter beslut i Kommunstyrelsen 2016-10-05. I praktiken har 
dock intresset varit svalt bland ungdomar att använda sig av en hyresgaranti så informationen på hemsidan har 
utökats men det behövs troligen synliggöras mer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att tillskapa nya bostäder riktade mot målgruppen unga behövs ett utbrett samarbete mellan kommunens 
verksamheter och externa aktörer. 

Information på hemsidan förbättras och synliggör vilket stöd kommunen kan ge för den som söker bostad. 
Boendestrateg arbetar vidare med frågan. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Förbättra hemsida och information till bostadssökande i 

kommunen 

 

 Informera om hyresgarantier 
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1.7.7.3 Stubo AB 

 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Flera av de lägenheter som tillskapats under 2018 är små lägenheter vilket ofta är attraktivt för unga vuxna. 

1.7.8 Förtätning av kommunens tätorter. 

1.7.8.1 Plan 

 

Analys 

Kommunen arbetar med ett flertal förtätningsprojekt främst inom centralorten för att skapa fler boendemöjligheter i 
centrala lägen med god service och tillgänglighet. Detaljplaner med detta syfte drivs främst för Läraren, Adjunkten, 
Krämaren och Apeln som är antagna. Skansen, Solrosen, Norra Amerika, Australien, Nordafrika samt för 
Hemrydsgatan pågår arbetet. Framtagandet av de antagna planprogrammen för Bronäs och Fiskebacken/Brunnsbo 
syftar båda till förtätning och ett högre resursutnyttjande av befintliga infrastrukturella och miljömässiga resurser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planprioriteringslistan styr vår prioritering av planuppdragen och en hög målsättning kring att efterleva tidplanerna 
eftersträvas. Resursfrågan är avgörande och arbetet med återrekrytering är prioriterad. 

1.7.8.2 Stubo AB 

 

Analys 

Att förtäta befintliga områden är en viktig del i Stubos 10-års plan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inflyttning i 19 nya lägenheter skedde under 2018. Fem lägenheter på Langes väg i Gällstad där vi omvandlat 
tomställda lokaler till lägenheter. Sex lägenheter på Prästgårdsliden i Hökerum som även där var en omvandling av 
tomställda lokaler. På Sanatorievägen i Ulricehamns förtätade vi genom nybyggnation av två huskroppar med 8 
lägenheter. 

1.7.9 Revidera riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

1.7.9.1 Plan 

 

Analys 

Arbetet planeras påbörjas januari 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Revidering av Riktlinjer för Ulricehamns kommuns 
bostadsförsörjning 

 

  



Uppföljning Tertial 3 30(37) 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 

som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget påbörjat inom personalfunktionen 2018. Enklare stödmaterial kommer att tas fram och hanteras via 
personalhandboken som ett chefsstöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ta fram och kommunicera regler angående förläggning av möten 

på arbetsplatsen på sådan tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

 

1.8.2 Fler ska uppge att de känner till policy och handlingsplan vid sexuella 

trakasserier senast under 2018. 

1.8.2.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Personalfunktionen har inarbetat policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier i en arbetsmiljöalmanacka, kallad 
SAM-i-stratsys. Det innebär att kommunens chefer har haft tillgång till materialet i 2018 års arbetsmiljöarbete. 

Stödmaterial finns även att tillgå i personalhandboken i dessa frågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning i samband med medarbetarenkät 2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier 
minst 1 gång per år under perioden 2016-18 - belys med resultat av 
enkäten. 

Infört i SAM för Stratsys 

 I samband med detta även låta deltagarna diskutera och ta 
ställning till åtgärder i olika frågor samt fingerade händelser och 
situationer som rör sexuella trakasserier. 

Möjliggörs genom att detta är infört i SAM för Stratsys. Uppföljning på 
chefs och individnivå ej genomförd 

1.8.3 Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. 

Uppföljning av detta ska ske senast under 2018. 

1.8.3.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget påbörjat och utbildningsinsats genomfördes under chefskonferensen februari 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Aktivitet i Ledarforum där härskartekniker, hur de ser ut och 

fungerar, är i fokus 
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1.8.4 Fler än vid den undersökning som ligger till grund för denna 

jämställdhetsplan ska uppge att de fått kompetensutvecklingssamtal det 

senaste året. Uppföljning senast under 2018. 

1.8.4.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

I medarbetarenkäten svarar 95 % att det erhållit ett utvecklingssamtal under 2018. I utvecklingssamtalet ingår en 
dialog om behovet av kompetensutveckling. 95 % får anses vara en hög grad av målupfyllnad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Skapa ett underlag för medarbetarsamtalen där en diskussion 
mellan chef och medarbetare ska ge en bättre bild av medarbetarens 
syn på begreppet karriär. 

 

1.8.5 Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och 

likvärdigt arbete råder samt att eventuella löneförmåner är rättvist 

fördelade mellan kvinnor och män vid en uppföljning senast 2018. 

1.8.5.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete med lönekartläggning av 2017 års löneläge genomfördes i en partsgemensam arbetsgrupp under hösten 2018. 
Smärre osakliga löneskillnader upptäcktes och korrigerades genom att lönemedel avsattes därför. Det innebar bl.a. 
lönerna justerades för några kvinnliga trä- och metallslöjdslärare, fritidsledare, ingenjör inom byggsektorn och 
systemförvaltare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta lönekartläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera och presentera genomförd lönekartläggning på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt till alla medarbetare. 
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1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 

att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 

kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Ej påbörjad 

Analys 

Uppdraget är ännu ej påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.10 Stärkt skydd för barn och unga 

1.10.1 Implementera rutiner med samverkan tillsammans med förskola, 

skola, elevhälsan och hälso- och sjukvården med målet att minska 

antalet orosanmälningar och stället öka antalet 

förebyggande/serviceinsatser 

1.10.1.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Sektorn har tre utvecklingsområden. ett av dem är Inkludering. Under processarbetet med inkludering pågår 
samarebte och samverkan inom sektorns alla verksamheter men också sektor välfärd, närhälsan, Barn och 
ungdomspsykiatrin, sveriges kommuner och landsting samt västra götalands region i syfte att utveckla tidiga 
upptäckter och insatser. 

Projektnamnen för 7-9 sklorna  är elevhälsobaserad skolmodell och projektnamn för alla verksamheter är PALS, 
(Positiv, beteende, inlärning, samspel lärare och elev). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplaner samt implementeringsplaner finns. Att fortsätta med planerna, hålla i och hålla ut. 

1.10.1.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Ej påbörjad 

Analys 

Västbus klargör samverkansformerna mellan socialtjänst, hälso- sjukvård och skola. Den typen av samverkansmöten 
används för samtliga barn vars vårdnadshavare önskar en SIP. Med centrala elevhälsan och skolan finns även mer 
specifika rutiner ex kring placerade barn i skola och förskola. Dess rutiner är implementerade och följs upp årligen. 
Samverkan med elevhälsa och hälsosjukvård finns även inom Närvårdssamverkan där gemensamma förhållningssätt 
tas fram samt ges information kring de olika verksamheterna. 

1.10.2 Implementera ett arbetssätt som stödjer mentorskap/handledning för 

handläggare och enhetschef. 

1.10.2.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har inte kommit igång något mentorsskap för enhetschefer. Tanken var att detta skulle ske i samverkan med 
andra kommuner genom Boråsregionens kommunalförbund, men någon enighet hur detta skulle kunna gå till har 
ännu inte nåtts kommunerna emellan. 

Däremot finns det tillgång till handledning både för chefer och handläggare när behovet bedöms föreligga. Det är 
respektive ansvarig chef som beslutar om insättande av handledning. 

Till 2019 har det anställts en utvecklingsledare som är utbildad handledare i systemisk teori som kan fungera som 
stöd till både chefer och handläggare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att utforma ett mentorskap för enhetschefer bedöms som svårt i den egna kommunen då mentorsskap förutsätter att 
adept och mentor inte möter varandra i det dagliga arbetet. Om inte intresse finns från fler kommuner faller tanken 
med mentorsskap och stödet till chefer får då utformas på annat sätt. 

1.10.2.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Ej längre aktuell. Avslutades 2017. 



Uppföljning Tertial 3 34(37) 

1.11 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

1.11.1 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns 

kommun. 

1.11.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Sektor välfärd har haft en boendestrateg projektanställd under 2017 som arbetat med att ta fram en modell för att 
motverka hemlöshet i kommunen. Funktionen boendestrateg beslutades under 2017 placeras under kansliets enhet 
för strategi och utveckling. Arbetet fortsätter således med ett mer kommunövergripande arbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar fortsatt kommunövergripande med kommunens frågor kring bostadsförsörjning och 
hemlöshet. Arbetet har tappat lite fart med anledning av vakans på funktionen, men nu när återrekrytering är gjord 
så kan arbetet ta mer fart igen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kartläggning av hemlöshet i kommunen, utifrån socialstyrelsens 
definition, med könsuppdelad statistik och inkludering av ytterligare 
aspekter för jämställdhet och mångfald. 

Kartläggning gjordes i maj 2017. 

 Utreda och föreslå struktur, innehåll och införande av det 
vräkningsförebyggande arbetet med "en väg in" för att förenkla för 
bostadsbolag och privatpersoner att kommunicera med kommunen i 
bostads och hemlöshetsfrågan. Samverkan mellan 
Kommunchef/Socialchef/ VD STUBO. 

Arbete pågår med att fastställa arbetssätt för vräkningsförebyggande. 
Boendestrateg har under året samarbetat med Stubo och identifierat 
förbättringsområden. Det har även gjorts studiebesök hos Borås 
vräkningsförebyggandeverksamhet. Tyvärr tappade frågan lite fart på 
hösten då tjänsten som boendestrateg var vakant. 

 Bjuda in övriga fastighetsägare och hyresvärdar till dialog om 
samverkan kring vräkningsförebyggande arbete. Samverkan mellan 
Kommunchef/ socialchef. 

Möten med externa hyresvärdar hålls kontinuerligt. Tyvärr har frågan 
tappat lite fart under hösten när tjänsten som boendestrateg varit 
vakant. 

 Säkra rutiner inom verksamheterna för att undvika att vräkningar 

genomförs som berör barn. 

Arbete med att fastställa rutiner pågår. 

 Utvärdera arbetet med budget- och skuldrådgivning och utveckla 
samverkan med övriga verksamheter och bostadsbolag i kommunen. 

Avtal finns med Borås kommun om budget- och skuldrådgiving. 
Utredning får göras inför nästa avtalsperiod huruvida tjänsten fortsatt 
ska köpas eller om funktionen ska finnas lokalt. 

 Utred möjligheten till införandet av konceptet "bostad först" 
utifrån kommunens förutsättningar. 

Översyn pågår om hur verksamheten kan arbeta bättre med personer 
med missbruksproblematik och andra målgrupper med svårigheter på 
bostadsmarknaden. 

 Arbeta fram struktur för internt samarbete kring riktlinjer och 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. Samverkan mellan Sektorchef 
miljö-och samhällsbyggnad/ Socialchef. 

Ligger inom ramen för Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 Föra dialog med och utreda möjlighet för långsiktigt samarbete 
med idéburna organisationer i fråga om akut hemlöshet. 

Tanken är att boendestrateg ska utreda möjligheterna under 2019. 
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1.12 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.12.1 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa 

1.12.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Samverkansaktörer är identifierade men kontaktpersoner är inte utsedda. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.2 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande 

extremism är organiserat utifrån ansvar och roller 

1.12.2.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Viss kännedom om hur arbetet är organiserat finns via lokala Brottsförebyggande rådet där samtliga verksamheter är 
representerade. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.3 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad 

brottslighet 

1.12.3.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetsgruppen är ej startad under 2018. Frågan lyfts i lokala BRÅ under vårterminen 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.4 Bjud in externa aktörer så som polisen 

1.12.4.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Polismyndighetens representanter finns med i lokala BRÅ och utöver det sker kontinuerlig samverkan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.5 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 

lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.12.5.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetsgruppen är ej startad och frågan lyfts i lokala BRÅ vårterminen 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.12.6 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.12.6.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet är påbörjat men inte slutfört. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.7 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov 

1.12.7.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

I dagsläget finns inget identifierat behov. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.8 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande 

nätverksgrupper 

1.12.8.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Samverkan sker via lokala BRÅ och i nätverk via Länsstyrelsen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.9 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring 

våldsbejakande extremism 

1.12.9.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Identifiering är genomförd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.12.10 prida information till kommunens invånare om vart de kan vända 

sig med frågor kring våldsbejakande extremism 

1.12.10.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.12.11 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot 

våldsbejakande extremism 

1.12.11.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Barnbilaga 

Arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen i 

vardagstal) redovisas årligen i samband med bokslutet. Barn och unga är en prioriterad 

grupp i Ulricehamns kommun och till exempel så anges i kommunens gällande översiktsplan 

” Barnet i centrum”. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att alla ärenden ska beredas 

utifrån detta perspektiv och som stöd i arbetet finns en barnchecklista. Kommunens 

verksamheter synliggör arbetet på olika sätt och i olika omfattning. 

 

Kommunikationsfunktionen 

Kommunens webbplats är responsiv, det vill säga fungerar lika bra i en mobiltelefon som 

läsplatta och datorskärm. Detta gynnar yngre användare som använder bärbara enheter i stor 

utsträckning i sin vardag.  

På sidor som direkt riktar sig till barn och unga är tilltalet anpassat just till denna målgrupp.  

En allt större del av kommunens kommunikation sker just i sociala medier, vilket är en 

naturlig plattform för barn och unga. Här är också möjligheterna att snabbt få svar på frågor 

eller dela med sig av synpunkter stora. Detta utvidgar tillgängligheten och breddar 

förutsättningarna för delaktighet. 

 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning 

Lövbackas korttidsverksamhet ska arbeta utifrån de fyra huvudprinciperna som 

identifierats i barnkonventionen: 

Den första grundprincipen (artikel 2) anger att rättigheterna i konventionen gäller varje barn 

utan åtskillnad av något slag. Artikeln innebär också att samhället aktivt skall verka mot alla 

former av diskriminering. 

Den andra principen (artikel 3) slår fast att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa utgör värdegrunden vid tolkningen av 

övriga artiklar.  

Den tredje grundprincipen (artikel 6) att barn har rätt till liv och utveckling, innebär bl.a. att 

barn har rätt till optimal fysisk, psykisk, andlig, psykologisk och social utveckling som skall 

tillgodoses på ett sådant sätt att barnet förbereds på ett självständigt liv. Barnet har 

följaktligen rätt till omvårdnad och skydd, rätt till kärlek och trygghet samt ett stabilt och 

varaktigt förhållande till föräldrarna. Barnet har också rätt att få utvecklas i en miljö som 

tillgodoser dess behov av stimulans.  

Den fjärde grundprincipen (artikel 12) är barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör barnet och att dessa respekteras. De skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. 
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Två av barnkonventionens huvudprinciper återfinns i LSS:  

1. ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”  (6 a § 

LSS). 

2. ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (8 §, LSS). 

För att säkerställa barnets/ungdomens delaktighet och inflytande vad gäller verksamhetens 

utformning och innehåll följs individuell genomförandeplan upp 1 gång/år eller då behov 

uppstår, med barn/ungdom och dess företrädare. I planen beaktar vi bl. a nedanstående 

frågeställningar. 

1. Finns det några saker/aktiviteter som du saknar på Lövbacka? 

2. Tycker du att du får den hjälp eller det stöd du behöver på Lövbacka? 

3. Tycker du att personalen lyssnar på dig när/om du har något att berätta? 

4. Tycker du att det känns bra när du är på Lövbacka? 

 

Vi har dessutom kontinuerlig uppföljning av verksamhetens inriktning och hur behoven ser 

ut. 

 

Individ- och familjeomsorg, IFO  

Ungdomsenheten inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Detta 

synliggörs i den metod som är utgångspunkt för arbetet BBIC, barnets behov i centrum. 

Grundbultarna i denna är: 

• Vi lyssnar på barnen. 

• Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt.  

• Vi tar hänsyn till ålder och mognad.  

• Barnets bästa ska alltid bevakas.  

• Vi behandlar barnen med respekt. 
 

När föräldrar med barn kontaktar vuxengruppen där vuxna har missbruksproblematik, är 

psykiskt sjuka eller har hyres- eller spelskulder rapporteras detta till barn- och 

ungdomsgruppen för att barnets behov ska bevakas. Vid utredning om försörjningsstöd ska 

barnperspektivet alltid beaktas och dokumenteras. Barnets boendeform ska vara rimlig och 

om ekonomiskt bistånd betalas ut för fritidsaktiviteter ska detta göras för att motverka 

utanförskap. Även vid utredningar kring barn med funktionsnedsättning ska 

barnperspektivet alltid komma i första hand. 

Barn och unga inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Vi 

arbetar med barnen i nära samarbete med deras hem och trygga miljö. Vi sätter barnens 

bästa främst och har nära samarbete med samverkanspartners såsom Vuxenenheten, BUP, 

närhälsan, tandvården, skolan etc. Vi försöker i möjligaste mån göra barnets röst hörd och 

följer både de lagar och riktlinjer som är grunden i vårt arbete samt barnkonventionen. 
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Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi helheten kring barnen och deras familjer både 

inom myndighetsutövningen, öppenvården samt de interna placeringsformerna. 

 

Kultur och fritid 

Kultur 

Inom kulturverksamheten är ett prioriterat mål att stimulera barnens och de ungas eget 

skapande. Målsättningen är att utveckla skolans arbete så att kulturen blir en naturlig och 

integrerad del av skolans arbete. Med hjälp av styrdokumentet Kulturtrappan garanteras alla 

barn från förskola upp till åk 9 minst ett kulturevenemang per år av hög kvalitet genom 

skolkulturen. Särskola och barn med särskilda behov bereds alltid möjlighet att delta, detta 

sker genom dialog mellan skolkultursamordnare och lärare. Skolkulturen möjliggörs genom 

bidrag från skolan, kulturverksamheten och regionen och omsätter 800 tkr per år. Därtill 

tillkommer beviljade medel från Statens Kulturråd som 2018 uppgick till 350 tkr. 

Programmen innehöll författarbesök, dans, film, musik, teater, konst, museipedagogik och 

eget skapande.  

Ulricehamns stadsbibliotek har en Skolbibliotekscentral som dagligen arbetar för att stödja 

skolor utanför centralorten med litteratur, råd och temalådor. Nationellt ligger Ulricehamns 

kommun över riksgenomsnittet vad gäller antal barnböcker och antal barnbokslån per barn i 

kommunen. I syfte att stimulera läsintresset genomför barnbibliotekarierna närmare 100 

bokprat för elever varje läsår. På biblioteken genomförs en mängd aktiviteter riktade mot 

barn och unga i olika åldrar t ex familjeföreställningar, rim- och ramsstunder, after pre- disco 

med bokpåsar att låna, skapande workshops mm. I det gemensamma Sjuhäradsprojektet 

Gränslösa bibliotek genomförde man bl. en arabisk dockteater på arabiska. Biblioteket har 

under året genomfört flera välbesökta aktiviteter där barnboksfigurer varit tema. Västarvets 

historiska utställning ”I en hamnstad” visades offentligt på biblioteket och för skolklasser. 

Ulricehamns bibliotek genomförde och avslutade projektet ”Bokstart/Läsmuskler för små” 

som man drivit med medel från Statens kulturråd. I projektet besökte en bibliotekarie och en 

pedagog från familjecentralen barnfamiljer med små barn i deras hem. Under året beviljades 

även medel för projekt ”Idélabbet” som är ett utvecklingsprojekt med syfte att stötta små 

barns språkutveckling. 

Under projektet ”Vi byter skulpturer med varandra” genomfördes flera aktiviteter med bl. 

konstworkshops, bussresor och guidningar av Skulpturbiennalen i Borås. Ulricehamn 

genomförde också en omfattande novell- och teckningstävling där kommunens alla barn och 

unga uppmuntrades till att vara med. Det resulterade i en utställning på biblioteket. Under 

nationaldagsfirandet deltog flera musicerande barn från kommunala musikskolan i 

programmet som genomfördes på kommunens utomhusscen. Under sommaren erbjöd 

biblioteket med hjälp av feriearbetande ungdomar pysselworkshops varje vecka. Programmet 

”Sommarboken” återkom på stadsbiblioteket där barn uppmuntras att läsa under sommaren. 

En stor utställning om Lasse-Maja hyrdes och placerades mitt i biblioteket under sommaren. 

Det innebar att fler än vanligt besökte biblioteket under sommaren. Kommunens 

feriearbetande sommarmusikanter gästade familjeföreställningar som vi erbjöd utomhus 

under sommaren. De genomförde även konserter på kommunens boenden för äldre. Varje år 

genomförs ett dagläger med Street art för barn och unga. En gång- & cykeltunnel gestaltades 
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tillsammans med en konstnär. En del av akterna i det återkommande programmet Musik på 

biblioteket står elever från musikskolan för. 

 

Fritid 

Inom fritidsverksamheten fattas alltid beslut utifrån vad som är bäst för barnen. Huvuddelen 

av verksamheten i egen regi, planeringsinsatser, föreningsstöd och rådgivning vänder sig i 

första hand till barn och ungdomar. Barnchecklistan används i det arbetet. Så långt det är 

möjligt genomförs en direktdialog med barn- och ungdomsgrupperna i utvecklingsfrågor och 

i samband med etablering av nya verksamheter. Följande konkreta exempel kan nämnas: 

Bidrag lämnas till föreningar utifrån vilken verksamhet de har med ungdomar i olika åldrar. 

Under året sker regelmässiga avstämningar med representanter för föreningslivet. Under 

2018 har även en mindre översyn skett av regelverket för bidragsgivning där åldersgruppen 

utökats och vissa bidragsformer förstärkts för att ytterligare stimulera aktiviteter i barn- och 

ungdomsgrupperna.  

Regelbunden dialog med företrädare för idrottens studieförbund (SISU) i aktuella frågor, 

utbildningsinsatser och riktade satsningar i för barn- och ungdom aktuella ämnen. 

Uppföljning av planerade åtgärder och riktlinjer för fortsatt arbete i kommande 

verksamhetsplan. Tillkommer särskilda avstämningar med de föreningar som är hyresgäster 

i de större kommunala idrottsanläggningarna såväl före som efter säsong. 

Ungdomars medansvar vid utformning av samtliga aktiviteter och verksamhet på 

fritidsgården Forum och Ungdomens Hus. 

I de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun anges bland 

annat att: Föreningar som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter 

med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 

 

Simskola och undervisning 

I kommunens badhus bedrivs simundervisning och simskola för barn och unga. 

Simundervisningen bedrivs dagtid och är riktat mot kommunens skolor, simskola bedrivs på 

eftermiddag och kvällar samt under sommarlov. Simskolan under sommarlov är avgiftsfri 

och kommunen ordnar med bussar från kransorterna. 

Med de statliga medel som kommunen rekvirerat för lovverksamhet har även gratis baddagar 

erbjudits, samt kostnadsfri simundervisning för barn i förskoleklass.  

• Skolbad ca 11 800 tillfällen 

• Simskola ca 170 deltagare 

• Babysim ca 80 st 

• Plask och lek ca 20 deltagare 
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Särskilda satsningar 

Genom ett samarbete mellan olika verksamheter i kommunen genomförde vi under 

sommaren ett aktivt sommarlovsprogram. Bl. a förlade fritidsgården Forum sin verksamhet 

nere vid sjön Åsunden och på två andra orter i kommunen. Konceptet, som körs för tredje 

året i rad, kallas ”Sommarvågen”. Utifrån Sommarvågen involverades även lokala föreningar 

som erbjöd prova-på verksamhet. Utöver det hittade vi också ett bra samarbete med 

fritidshem och bibliotek utanför tätorten där vi erbjöd skapande workshops för barn under 

sommarlovet. Hela sommarlovsverksamheten under kultur och fritid lockade närmare 3 800 

barn i de olika verksamheterna. Några ungdomar fick möjlighet till sommarjobb inom 

verksamheten för lovaktiviteter. Till arbetet användes medel som rekvirerats från staten för 

avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. 

Även under höstlovet och jullovet kunde vi med hjälp av de statliga medel vi rekvirerat 

erbjuda ett brett program med avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Inom den 

verksamheten nådde vi närmare 2000 barn. En lyckad satsning i anslutning till loven var de 

återkommande familjelördagarna som vi lokaliserade på tätorter utanför centralorten. I både 

planering och genomförande samverkande vi med andra kommunala verksamheter och det 

lokala föreningslivet. Familjelördagarna har varit ett väldigt lyckat koncept med ett stort 

antal besökare (300-500 personer) varje gång.  

Alla barn i förskoleklassålder erbjöds med hjälp av statliga medel avgiftsfri simskola under 

både sommar- och höstlov. I och med den insatsen fick 277 barn ökad vattenvana och 

förbättrade förutsättningar att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och 

hälsa. 

Medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) gjorde det möjligt 

att göra extra satsning på att utveckla den öppna fritidsverksamheten. Medlen användes till 

att utbilda personal i HBTQ frågor, dansaktivitet för unga och ledarledd spontanfotboll på 

fredagskvällar i en idrottshall. Fokuset på dansen och fotboll var att erbjuda unga att prova 

på aktivitet och det krävdes inte förkunskaper. Givetvis var det kostnadsfritt. 

 

Kost 

Verksamhet kost arbetar för att barn och elever ska känna att de kan påverka den mat som 

serveras dagligen i alla kommunala kök. 

Varje termin genomförs matråd på alla förskolor och skolor där barn och elever har möjlighet 

att lämna synpunkter till personalen inom kosten. Detta forum används även för att 

kostpersonalen ska ha möjlighet att informera om varför menyn ser ut som den gör och vad 

som är på gång framöver.  

Uppskattat inslag är när de elever som slutar årskurs sex under en vecka får bestämma hur 

menyn ska se ut på respektive skola. 

Sedan 2017 har kosten inom förskolan börjat arbeta för att få barnen mer delaktiga i den 

dagliga produktionen. Barnen hjälper bland annat till med att göra smoothies och baka bröd. 

I samband med mellanmål förbereder och serverar de ibland tillsammans med personal. 
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Sektor Lärande 

Övervägande delen av verksamheterna inom Lärandet i Ulricehamns kommun berör barn 

och ungdomar. Detta innebär att hela verksamheten ska genomsyras av innehållet och 

intentionerna i barnkonventionen. Det är i sig något som är naturligt i en verksamhet vars 

huvudprocess är barns och ungas lärande. Alla beslut som fattas ska i och med det utgå från 

barns och ungdomars bästa.  

I verksamheterna inom sektor Lärande pågår ett omfattande arbete som på olika sätt utgår 

från Barnkonventionen. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av den syn som har sin 

grund i konventionen. Det gäller alla inslag i den samlade förskole- och skolverksamheten. I 

denna finns även inslag och aktiviteter som syftar till kunskaper om innehållet i 

Barnkonventionen. Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

• I förskole- och skolverksamheten pågår ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta 

har sin grund i de normer och värden som läroplanerna föreskriver ska prägla den 

svenska förskolan och skolan. Barnkonventionen har en direkt koppling till dessa 

styrdokument. 

• Kopplat till detta innehåller undervisningen moment om etik och moral där dialogen 

är ett viktigt moment. Frågorna inom detta område ges olika uttryck på de olika 

enheterna inom verksamheterna. Renodlade barnrättsveckor, det vill säga 

temaveckor genomförs på en del av enheterna i organisationen. 

• Förståelse för andra kulturer än den svenska är även en dimension av konventionen. 

Praktiskt värdegrundsarbete i olika former som exempelvis bistånds- och 

solidaritetsinsatser för Bangladesh och Voi i Afrika förekommer med stort 

engagemang från barn, elever och personal. I det arbetet berörs även de globala 

miljöfrågorna. 

• Även barnens och elevernas fritid under raster präglas av konventionen om barns 

rättigheter. Det synliggörs genom att stödja olika aktiviteter som alla kan delta i 

oavsett intresse eller förmåga.   

 

Barn- och elevinflytande 

Inom sektor Lärandes samtliga verksamheter finns olika forum för barn och elever att 

uttrycka sina åsikter och på det sättet kunna påverka sin vardag. I förskolan tar 

inflytandefrågorna plats genom det förhållningssätt personalen har i sitt arbete till barnen i 

den dagliga verksamheten. Integrerat i denna vävs delaktighet, ansvarstagande och andra 

frågor som direkt kan kopplas till barnens rättigheter. Detsamma gäller för skolverksamheten 

men här finns även mer formaliserade former för inflytande i klass- och elevråd. Detta är 

kopplat både till skolans uppdrag och till Barnkonventionens skrivning om vikten av att 

lyssna till barns åsikter. Det är dock särskilt viktigt att, i den dagliga dialogen, ha respekt för 

vad barnen och eleverna uttrycker. Inom delar av verksamheten används så kallade 

leantavlor där eleverna ges möjlighet att skriva upp sådant som de önskar prata om. 

En attitydundersökning genomförs årligen och den har nu utökats så att den omfattar alla 

elever från och med förskoleklass till och med tredje året i gymnasiet. Undersökningen 
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bygger på elevernas egna frågeställningar om skolarbetet och sociala relationer. Dessa ger en 

bra bild av hur eleverna ser på sin vardag och åtgärder till förbättringar, samt en möjlighet 

att även gör nationella jämförelser. 

En viktig del inom detta område är att utveckla ansvarstagande, självständigt tänkande och 

självkänsla. Det görs genom att eleverna inom verksamhetens ramar ges förutsättningar att 

själva planera sitt arbete, genomföra detsamma och därefter utvärdera det. 

Arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling har tidigare samlats i en 

gemensam plan ”likabehandlingsplan”. Genom förändringar i diskrimineringslagen har 

kravet på att upprätta en likabehandlingsplan ersatts med ett dokumentationskrav. 

Skollagens krav på en plan för att motverka kränkande behandlings finns dock kvar. Sektor 

lärande har således valt att fortsätta med en gemensam plan för arbetet med dessa frågor. 

Det är av stor vikt att barn och elever deltar i arbetet med att syna miljöerna vid kommunens 

förskolor och skolor, exempelvis genom trygghetsvandring, eller som en arbetsmiljörond. 

”Spelregler” ska finnas inom förskolan och ordningsregler ska finnas i varje skolverksamhet. 

Genom att barn och elever är delaktiga i framtagandet av dessa regler så får de stor dignitet 

och utvecklar delaktigheten.  

 

Värdegrundsarbetet 

I skolområdena genomförs olika former av insatser för att levandegöra förskolans och 

skolans värdegrund. Det genomförs i form av temaveckor och temadagar, men naturligtvis 

även i det ordinarie arbetet i förskolan och skolan. Även andra aktiviteter förekommer. Några 

exempel på det är: 

”Jag vårdar mitt språk” är en satsning som gjorts för att uppmärksamma eleverna på hur 

man uttrycker sig till varandra. 

Pedagogerna i förskolan läser böcker om barns rättigheter och i skolan läser eleverna böcker 

om barns rättigheter.  

Projektarbeten genomförs inom området som kan väljas av eleverna själva. 

Tingsholmsgymnasiet arbetar aktivt med olika aktiviteter och deltar i utbyten för att ge 

eleverna insikt och förståelse för globala frågor och demokratiska processer. 

Samspel med andra människor går även att träna. Det sker genom dramaövningar som pågår 

i hela organisationen i olika former och anpassat efter elevers mognad.  

Pedagogerna stöds genom litteraturstudier och kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre 

ska kunna möta förskolans och skolans behov av att utveckla värdegrundsarbetet. Detta sker 

exempelvis genom kompissamtal. I verksamheten förekommer även ett utvecklat 

fadderarbete. 
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Arbete mot diskriminering och kränkande behandling – Likabehandlingsarbetet 

Detta är ett av förskolans och skolans viktigaste insatsområden. Detta har på flera sätt 

synliggjorts i vår verksamhet som ett viktigt arbete. Genom våra likabehandlingsplaner så har 

arbetet utvecklats ytterligare. I det konkreta arbetet deltar externa personer. De flesta skolor 

har kamrat- och vuxenstödjare som finns med både i det förebyggande arbetet och i arbetet 

för att hantera mobbning då det uppträder. 

Likabehandlingsarbetet måste grundas på regelbundna samtal och intervjuer, samt att 

förskole- och skolmiljön synas för att kartlägga de platser som känns osäkra för barnen och 

eleverna. Där måste vuxennärvaron ökas. Det gäller särskilt platser i utemiljön men även i 

förskole- och skollokalerna. Omklädningsrum för idrottsundervisning och 

förvaringsutrymmen är riskmiljöer inomhus. 

Planforskolan är ett verktyg som Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller som hjälp 

för förskolor och skolor vid framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

Det stödmaterial som främst används är; Diskrimineringsombudsmannens skrift Lika 

rättigheter i förskolan. 

FN:s konvention om barns rättigheter hämtas exempelvis via Rädda barnen, men finns även 

på många andra ställen. 

Alla anmälningar om kränkande behandling delges kommunstyrelsen (skolans huvudman). 

 

Miljö och samhällsbyggnad, MSB 

Planenheten: 

I arbetet med kommunens fysiska planering används upprättad och för året uppdaterad 

barnchecklista vid upprättande av planer för att beakta barnens behov. Detta gäller arbetet 

med detaljplaner för att beakta barnens rättigheter i samhällsbyggnadsarbetet. 

Barnchecklistan påverkar främst arbetet med detaljplaner för offentliga verksamheter och 

bostadsområden. 

 

Exploateringsenheten: 

Under 2018 har bl.a. en ny gång- och cykelväg anlagts i Villastaden, säkerhetsanpassade 

gång- och cykelöverfarter tillskapats samt ombyggnation av befintliga busshållplatser för att 

öka tillgängligheten genomförts. Detta för att förbättra trafikmiljön för framförallt gång- och 

cykeltrafikanter, men också för kollektivtrafikresande där kommunens barn och unga har ett 

stort fokus. 
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Miljöenheten:  

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och 

undanröja hälsorisker i miljön. Vi kontrollerar således hälsoskyddet för inomhusmiljö, 

hygien och objektburen smitta på bland annat skolor och förskolor. 

Under 2018 har Miljöenheten fortsatt arbetet med att försöka säkerställa en god ventilation i 

våra skolor. Vidare har fokus legat på att stötta skolorna i deras arbete med att leva upp till 

kraven på egenkontroll. En god egenkontroll är viktig för att kunna identifiera och hantera 

eventuella risker i barnens miljö. 

Miljöenheten bedriver även övrig livsmedelstillsyn över skolornas kök. Syftet med tillsynen 

är att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa och för barnens intresse när det gäller 

livsmedel. 

 

Byggenheten:  

I lovhanteringen och vid tillsyn på byggenheten kontrollerar vi bland annat barnsäkerhet i 

byggnader och barns utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. 

Byggenheten kontrollerar även tillgänglighetsfrågor i övrigt som är viktiga för barn. 

 

 

Uppgifterna sammanställda 2019-02-26 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 
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1 Uppföljning av Ulricehamns kommuns 
miljöarbete 

1.1 Miljöstrategi 

Senast Ulricehamns kommuns lokala miljömål uppdaterades var inför bokslut 2015. 

Miljöarbetet har därefter fortgått, delvis utan målstyrning. I juni 2016 beslutade 

kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att ta fram en strategi för 

hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor (KF § 110/2016, Dnr 2016/20). 

Den 26 oktober 2017 överlämnade beredningsgruppen till kommunfullmäktige i Ulricehamns 

kommun ett förslag till Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för yttrande 

avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt (KF § 178/2017). 

Kommunstyrelsens yttrande angående strategins ekonomi, laglighet och konsekvenser i 

övrigt, överlämnades till kommunfullmäktige i Ulricehamn den 13 december 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta strategin (§ 227/2018). 

Strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor innehåller en övergripande 

miljöstrategisk målbild och fyra strategiområden enligt följande: 

Enligt den övergripande strategiska målbilden ska Ulricehamns kommun vara i framkant 

som en ekologiskt hållbar kommun. Detta uppnås genom utvecklat miljöarbete och god 

hushållning med naturresurser, bland annat genom att arbetet drivs och förankras i hela den 

kommunala organisationen, att förvaltningen och bolagen har miljöledningssystem och att 

mål för arbetet följs upp årligen. Vidare ska alla kommunala beslut innehålla en 

miljöbedömning utifrån nationellt och lokalt uppsatta miljömål. Kommunen ska avsätta egna 

resurser samt söka medel som underlättar omställning till ett hållbart samhälle samt bidrar 

till att förebygga miljöförstöring och negativ miljöpåverkan. 

De fyra strategiområdena är: 

Energi och transporter 

Transporter spelar en viktig roll för att tillgodose näringslivets behov, kommunens 

verksamhet samt invånarnas möjligheter att ta sig till jobbet, uträtta ärenden och ägna sig åt 

fritidsaktiviteter. Utsläpp från transporter har en negativ påverkan på klimatet. 

Transportsektorn står därför inför stora utmaningar för att på ett långsiktigt hållbart sätt 

klara samhällets behov av tillgänglighet. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de 

utmaningar som transporter skapar och fokusera på att transporterna blir fossilfria. 
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Livsmedel, konsumtion och avfall 

Genom att enbart köpa det som verkligen behövs och genom att återanvända och återvinna 

kan den negativa miljöpåverkan som dagens livsstil och konsumtionsmönster gett upphov till 

minimeras. Att göra inköp långsiktigt hållbara och miljömedvetna samt genom att avfallet 

tillvaratas och återvinns skulle kommunen kunna minska klimatpåverkan och utsläpp av 

giftiga ämnen.  

Infrastruktur och bebyggd miljö 

Planering, uppförande, användning och avveckling av byggnader och infrastruktur innebär 

miljö- och klimatpåverkan. Planering för byggnader och infrastruktur behöver vara 

långsiktigt hållbar och genom långsiktigt hållbar planering förbättras kommunens 

attraktionskraft som bostads- och etableringsort. 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

En rik natur med hög biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är en 

förutsättning för en hållbar utveckling. Ur hög biologisk mångfald och därmed väl 

fungerande ekosystem skapas ekosystemtjänsterna, t.ex. vattenrening, pollinering och 

möjligheter till rekreation. Ekosystemtjänsterna är grunden till vårt välstånd och naturen 

erbjuder oss tjänsterna gratis. Genom att arbeta med naturen och utnyttja 

ekosystemtjänsterna som verktyg kan vi bl.a. mildra effekterna av klimatförändringen och 

skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta sker genom att vi skyddar den biologiska 

mångfalden och ekosystemen både i landsbygdsområden och tätortsmiljöer samt att 

ekosystemtjänsterna blir en del av viktiga samhällsbeslut. 

Under respektive strategiområde anger strategin ett antal prioriteringsområden. 

I samband med antagandet av strategin beslutade kommunfullmäktige också uppdra till 

kommunstyrelsen att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med 

utgångspunkt från strategins övergripande miljöstrategiska målbild och de 

prioriteringsområden som pekats ut inom respektive strategiområde samt de nationella 

miljökvalitetsmålen. Kartläggningen ska ligga till grund för att ta fram en handlingsplan som 

bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en 

ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget ska behov av resurser 

redovisas för att kunna verkställa genomförandet. För varje åtgärd i handlingsplanen ska 

kostnad och miljönytta framgå. I ekonomisk plan för 2019 - 2021 gavs förvaltningen i 

uppdrag att genomföra kartläggning och presentera handlingsplan innan 2020.  

1.2 Mikroplaster  

Under hösten 2017 gjordes en utredning av mikroplaster som sammanfattade kunskapsläget 

med anledning av två motioner som inlämnats till KF. På uppdrag av KF och KS har 

miljöstrategen under året arbetat med en kartläggning av spridningskällor för mikro och 

makroplaster i Ulricehamns kommun. Kartläggningen är nästan slutförd och kommer att 

ligga till grund för vidare arbete med en handlingsplan för minskad spridning av 
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mikroplaster i Ulricehamns kommun. Handlingsplanen ska peka ut prioriteringsområden 

samt ge förslag på åtgärder som minskar spridningen av mikro- och makroplaster.  

1.3 Medborgarförslag  

Under året har två medborgarförslag, Fågelskyltar vid Åsunden och Koldioxidneutralitet, 

behandlats och besvarats genom att ge underlag och beslutsförslag till KS.  

1.4 Förslag från beredningsgrupp 

Ett förslag från beredningsgrupp ”Strategi för arbete med lokala miljöfrågor” har bedömts 

utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser för kommunen. 

1.5 Enkäter 

Ett flertal enkäter har besvarats under året däribland Aktuell Hållbarhets kommunenkät som 

ligger till grund för hållbarhetsranking av kommunerna i Sverige, Boverkets Miljömålenkät 

och Svenska naturskyddsföreningens Miljömålsenkät. 

1.6 Nätverkssamarbete 

Under året gick kommunen med i Kommunalt Nätverk för Hållbar Utveckling Väst. 

Kommunen har haft representation och deltagit aktivt i nätverket för miljöstrateger 

respektive naturvårdsnätverket, ca 6 möten för respektive grupp under året. Medverkan i 

nätverken ger ett stort kontaktnät, kunskapsuppbyggnad, omvärldsmedvetenhet, mm. 

1.7 Riktlinjer för Naturvård och Ekosystemtjänster  

Under året har förvaltningen arbetat fram ett förslag Riktlinjer för naturvård och 

ekosystemtjänster som är avsedda att fungera som kommunens naturvårdsplan. Genom att 

välja formen riktlinjer blir planen mera konkret. Ett flertal bilagor ska komplettera 

riktlinjerna, bl.a. en bilaga som ger verktyg för ett beräkna värdet av ekosystemtjänsterna. I 

andra bilagor planeras att ge den grundläggande ekologiska kunskapen samt verktygen som 

behövs för att arbeta med naturvård i den fysiska planeringen.  

1.8 Bidragskartläggning 

Under året har de bidrag som är möjliga att söka inom miljöområdet kartlagts. Vidare har 

tidigare erhållna LONA-medel redovisats, årlig redovisning. 
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BREDA NEDGÅNGAR UNDER ÅRETS SISTA MÅNAD

 
Tillg. 107 Mkr -3,8% Max aktier 27,0% -15%

 

• Årets sista månad var på många sätt en händelserik månad. December inleddes med positiva 
besked från G20-mötet efter ett framgångsrikt möte mellan USA och Kina där det beslutades 
om en vapenvila på 90 dagar i handelskriget. Kina lovade samtidigt att göra betydande inköp 
av vissa utvalda amerikanska varor, vilket marknaderna reagerade positivt på. Osäkerheten 
tilltog däremot snabbt igen och i slutet av månaden valde USA:s finansminister Steven 
Mnuchin att ringa upp landets största banker för att säkerställa att de har tillräcklig likviditet 
med syfte att lugna marknaderna. Detta gav däremot motsatt effekt och på julafton föll S&P 
500 2,7% i lokal valuta. Indexet stängde sedan månaden ned 9,2% i dollar räknat, vilket 
innebar den värsta decemberutvecklingen sedan tidigt 1930-tal. På hemmaplan valde 
Riksbanken under december att höja räntan för första gången på sju år samtidigt som 
prognosen för nästa räntehöjning skjuts upp. Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under 
månaden med 6,0%, vilket innebär en negativ avkastning om 4,4% under 2018. Den 
europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk också men med 5,7% i lokal valuta och 7,0% 
i svenska kronor. Även tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets) föll denna månad och var 
ned 2,7% i lokal valuta, vilket motsvarar 5,1% ned i svenska kronor. Den globala 
aktiemarknaden (MSCI World) sjönk under månaden med 7,6% i lokal valuta och 9,9% i 
svenska kronor. Volatiliteten tilltog ytterligare på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) 
under månaden och steg från 15,9% till 18,1%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg 
också volatiliteten, från 17,2% till 19,4%, och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 
1Y) steg, från 15,0% till 17,8%. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de 
flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 8,88 kronor, en euro för 
10,17 kronor och ett brittiskt pund för 11,32 kronor. Sett till räntemarknaden sjönk yielden 
något under månaden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) med tre 
punkter till -1,39% och yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), minskade med en punkt 
till -2,26%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk 
under månaden med en punkt till 1,18% medan den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) 
steg med sju punkter till -0,39%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even 
inflationen 1,86%. 
 

• Under månaden har följande transaktioner skett: 
 

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/

Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar

2018-12-14 Sålt SPP Företagsobligationsfond 4 001 339 -36 731

2018-12-17 Köpt Simplicity Likviditet -4 000 000 36 153

2018-12-20 Insättning LFS Invest I IL 10

2018-12-20 Uttag LFS Invest I -270 900 -10

2018-12-20 Insättning LFS Invest I 270 900 10

2018-12-21 Sålt Didner & Gerge Global 2 187 589 -8 735

2018-12-21 Sålt Spiltan Aktiefond Stabil 2 180 850 -3 500

2018-12-27 Köpt Simplicity Likviditet -4 370 000 39 497

-222
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

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

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

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

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

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

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av december av 36,6% aktier, varav 17,6% var exponerat mot Sverige och 19,0% 
mot utländska aktier.  

 
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (62,6%). Andelen likvida medel uppgår till (0%). 
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKN ING 2018 -1 2-3 1 

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2018-12-31. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 107,0 mkr varav ca 0,1 mkr är likvida medel. 
 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating

2018-12-31 2018-12-31 avkastning Löptid (Moody's | S&P) Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Flexibel 48 553 6 999 974 -0,2% 7% 2,6

Simplicity Företagsobligationer A 43 972 5 437 631 -0,4% 5% 0,9

Simplicity Likviditet 176 450 19 518 929 -0,1% 18% 0,4

SPP Företagsobligationsfond 35 539 3 867 159 -0,4% 4% 0,0

SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 862 466 -0,2% 5% 2,1

Öhman FRN Hållbar A 167 057 18 083 898 -0,2% 17% 0,1

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 69 727 8 176 920 -0,2% 8% 2,7

Totalt nominella räntor 66 946 977 -0,2% 63% 1,0

Totalt räntor 66 946 977 -0,2% 63% 1,0

SVENSKA AKTIER

Simplicity Småbolag Sverige 25 838 2 951 942 -2,3% 3%

Spiltan Aktiefond Stabil 21 500 13 162 945 -5,6% 12%

SPP Sverige Plus A 23 830 2 675 165 -5,7% 2%

Totalt direktägda aktier och fonder 18 790 052 -5,2% 18%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 18 790 052 -5,2% 18%

UTLÄNDSKA AKTIER

Didner & Gerge Global 19 430 4 705 516 -9,2% 4%

SPP Emerging Markets Plus A 13 040 1 725 867 -4,2% 2%

Öhman Etisk Index Japan 17 529 1 757 078 -9,0% 2%

Öhman Etisk Index USA 13 623 2 830 533 -11,2% 3%

Öhman Global Hållbar A 44 261 9 339 516 -8,8% 9%

Totalt direktägda aktier och fonder 20 358 510 -9,0% 19%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 20 358 510 -9,0% 19%

Totalt aktier 39 148 562 -7,2% 37%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 155 000 -84,5% 0%

LFS Invest I 10 611 000 1%

LFS Invest I IL 10 95 000 0%

Totalt alternativa tillgångar 861 000 -49,7% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 51 616 0%

Totalt likvida medel 51 616 0%

TOTALT 107 008 156 -3,8% 100% 1,0

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första

dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella

transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

 

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

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total -0,2% 0,0% -0,3%

Svenska aktier SIX PRX -5,2% -6,0% 0,8%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) -9,0% -9,4% 0,3%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond -49,7% 0,0% -49,7%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -3,8% -3,1% -0,7%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2017-12-31 sedan 2017-12-31

Räntebärande värdepapper OMRX Total -0,7% 0,9% -1,6%

Svenska aktier SIX PRX -3,0% -4,4% 1,5%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) -4,7% -1,7% -3,0%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond -33,8% 0,5% -34,3%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -1,4% -0,6% -0,8%

Källa för index: Bloomberg

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

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

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2018-12-31 2018-12-31 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 67 63% 35% 50% 85%

Aktier 39 37% 15% 40% 65%

 varav svenska aktier 19 47% 35% 50% 70%

 varav utländska aktier 21 53% 30% 50% 65%

Alternativa ti l lgångar 1 1% 0% 10% 15%

Limiter

 
 

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

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +14,0% medan de 5% sämsta underskrider -8,4%. Avkastningen är 
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 2,4% det 
kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 107,0

Simulering - 1 år

Medelvärde 109,6 2,4%

5% högsta 122,0 14,0%

5% lägsta 98,0 -8,4%

0,5% lägsta 93,7 -12,5%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 109,6 2,4%

5% högsta 122,0 14,0%

5% lägsta 98,0 -8,4%

0,5% lägsta 93,7 -12,5%

 
 
Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för 
förväntade in- och utflöden.  
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3 . 4  R Ä N T EPO RT F ÖL J E N  

Durationen på den totala portföljen var 1,0 år. 
 

 
 

3 . 5  A K T IE PO RT F ÖL J E N  

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

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 7,5%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 7,5% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieandelen är 27,0%. Innevarande månad 
understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns 
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid 
underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 36,6% och överstiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 9,6%.   
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2018-12-31 2018-11-30

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 107,0 111,2

Skyddsnivå (Mkr) 99,0 99,0

Riskbuffert (Mkr) 8,0 12,2

Aktuell marginal (%) 7,5% 11,0%

Maximal aktieandel 27% 42%

Aktuell aktieexponering (%) 37% 42%

 
Notera: per 2019-01-02 skickades det ut ett Rådgivningsunderlag, som även bekräftades denna dag, 
med ett förslag om aktienedviktning om ca 5,0% / 5,4 MSEK. Denna aktienedviktning har gått igenom 
i början av januari 2019. 
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5  ORDLISTA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller 

ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, 

förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.  

Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina 

personuppgifter” på www.soderbergpartners.se 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 1 av 1 

§ 92/2019

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 
2019 
Dnr 2019/152 

Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från kanslichef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2019 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-04 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag våren 2019 
Diarienummer 2019/152, löpnummer 754/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna 
redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling. 
 
I bifogad förteckning redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit och 
remitterats till kommunstyrelsen till och med 190219, och som vid det datumet inte anmälts 
till nämnd för beslut. Förteckningen innefattar även de motioner och medborgarförslag som 
återremitterats.  
 
Beslutsunderlag 
1 Förteckning över motioner och medborgarförslag våren 2019 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef    
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
  
  

 



      2019-03-04 

 

Förteckning över motioner och medborgarförslag under 
handläggning i förvaltningen - redovisning våren 2019 

Ärende Motioner Verksamhet 
2015/351 KS 20140224 - Motion - Handslaget om fler feriejobb KSFÖRV 
2016/68 Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken SLÄR 
2016/200 Motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela 

kommunen 
KANS 

2016/280 Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen 
(lektioner som ställs in) 

SLÄR 

2016/553 Motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid 
Karlslätt 

KANS 

2016/557 Motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna SLÄR 
2017/33  Motion om att ta fram ett cykelprogram och riktlinjer för 

cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun 
EXP 

2017/274 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska 
beslutsprocessen 

KANS 

2017/337 Motion om bekämpning av jättebjörnlokan  PLAN 
2017/497 Motion om genomförandet och uppföljning av motioner KANS 
2017/676 Motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i 

Dalum 
KSFÖRV  

2017/710 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt 
reningsverk i Vist 

KSFÖRV 

2017/781 Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter SLÄR 
2017/782 Motion om skolbyggnader KSFÖRV 
2018/48 Motion - Namngivningsceremoni KANS 
2018/128  Motion om övergång till Fria program  SOU 
2018/218 Motion om att utreda ny högstadieskola och 

renovering/tillbyggnad av befintliga skolor 
KSFÖRV 

2018/303 Motion om att utveckla Åsunden KSFÖRV 
2018/307 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och 

medborgarförslag 
KANS 

2018/308 Motion om framtagande om riktlinjer för större evenemang KOF 
2018/422 Motion om returelcykel i Ulricehamns kommun  IFO 
2018/423 Motion om att införa ”Grönt kort” på vår återvinningscentral 

vid Övreskog 
KSFÖRV 

2018/443 Motion om utökade öppettider återvinningscentralen 
Övreskog  

KSFÖRV 

2018/540 Gör stora torget mer tillgängligt för alla   
2018/592 Motion om kulturunderstödd rehabilitering (KUR) KANS 
2018/671 Motion om att belöna kommuninvånare som visat 

civilkurage 
KANS 

2018/798 Motion om vätgasstation  KSFÖRV 
2018/801 Motion om tilläggsdirektiv avseende den pågående 

skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn  
KSFÖRV 

2018/802 Motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta 
verksamhet 

SSERV 

2019/54 Motion angående tung trafik på Strandgatan mot Marbäck EXP 
2019/66 Motion om att utveckla stadskärnan Ulricehamn KSFÖRV 
2019/67 Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem  KSFÖRV 
2019/68 Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid 

volontärernas årliga träff  
SVÄL 

 

http://ueph1.samkom.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewSA&SA_ID=2597


Ärendenr Medborgarförslag Verksamhet 
2015/322 KS 20140459 - Medborgarförslag om att en förening ska få 

hyra byggnaden f d godsmagasinet i Timmele 
 

FAST 

2016/769 Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd KS 
2017/710 Medborgarförslag om att Ulricehamns kommun inrättar en 

hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap eller 
tillgång till internet. 

KANS 

2017/770 Medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats FAST 
2018/430 Medborgarförslag om fler laddstolpar för elbilar  KANS 
2018/508 Försköna Stureparken  KSE 
2018/569 Gång- och cykelväg Skolhusvägen  MSB 
2018/571 Hastighet Jönköpingsvägen  MSB 
2018/623 Dela ut fettrattar till hushållen samt en upplysningskampanj KSFÖRV 
2018/630 Trafiksituationen i Timmele  MSB 
2018/649 Upprensning i Ätran  SSERV 
2018/686 Busskur Timmele skola  GSK 
2018/688 Bättre trafikklimat i Ulricehamn EXP 
2018/710 Stänga av Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart EXP 
2018/773 Prioritera sandning vid busstationen när det är halt  KSFÖRV 
2019/34 Underhåll av kommunägd fastighet i Gällstad  KSFÖRV 
2019/35 Gång/cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och 

bensinmacken  
KSFÖRV 

2019/36 Skolskjutsreglerna fungerar inte i Ulricehamns tätort  MSB 

 

 

Återremisser 
Ärende Diarienummer Notering 

Svar på medborgarförslag om större skatepark vid 
Tingsholm 
 

2015/145 Medborgarförslaget 
återremitteras 
genom att 
förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda 
kostnad och 
förutsättningar för 
en utbyggnad. 

KS 2016-05-04  
§ 158 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 1 av 1 

§ 89/2019

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 
Dnr 2019/104 

Sammanfattning 
Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun 
och lämnade därför in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. Ärendet var 
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Inledning 
 

Ulricehamn är en fantastisk kommun att leva och verka i. Hängivenhet och samarbete präglar 

såväl vårt rika föreningsliv som näringsliv och det politiska arbetet. Tillsammans skapar det en 

stabil och trygg grund för ett fortsatt positivt utvecklingsarbete av kommunen, ett arbete 

Centerpartiet och Nya Ulricehamn ser fram emot. Det parlamentariska läget i kommunen 

kräver lyhördhet och öppenhet, men också ödmjukhet i det politiska arbetet vi har framför 

oss de kommande fyra åren. Att vårda det politiska samtalet så att det gagnar kommunen i 

stort är en strävan vi förhoppningsvis delar med samtliga politiska partier inom Ulricehamns 

kommun. 

 

Ulricehamns kommun är idag en välmående kommun, en organisation präglad av god 

ekonomi och starkt näringsliv. Detta till trots finns både utmaningar och problem som 

kommunen måste hantera de kommande åren. Kompetensförsörjningen inom de kommunala 

verksamheterna är en central fråga, likväl som att även fortsättningsvis upprätthålla en god 

ekonomisk hushållning trots de ökade investeringsbehoven. Tydligt fokus på våra 

kärnområden lärande och välfärd kommer ange tonen i många av de förslag vi framöver 

kommer lägga, samtidigt som vi behöver jobba mer för att hela kommunen integreras i den 

framtida utvecklingen.  

 

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör vår målsättning för mandatperioden 

2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och redovisar de uppdrag vi 

avser att genomföra. Därutöver kommer fler uppdrag att presenteras i samband med de 

budgetar som tas fram inför varje verksamhetsår. Då Centerpartiet och Nya Ulricehamn 

representerar ett minoritetsstyre erfordras samarbete och förankring hos övriga partier för 

att genomföra vår politik. Med goda avsikter och ödmjuk lyhördhet hoppas vi kunna 

genomföra stora och viktiga beslut för Ulricehamns kommun. 
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Förskola och skola 
 

Förskola och skola i Ulricehamns kommun berör och engagerar många, då en trygg förskola 

och skola med en kvalitativ utbildning är viktig för en välmående och attraktiv kommun. Tidiga 

insatser och satsningar på våra barn är en framtidsinvestering. Vi i den politiska ledningen vill 

tillsammans med vår personal skapa framtidstro och fortsätta ta tag i de utmaningar och 

problem som funnits under en längre tid. Vi vill vara en kommun där ett professionellt och 

öppet samtalsklimat råder. Måluppfyllelsen skall vara central, likväl som skollagens krav om 

att ge alla barn och elever möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett om de behöver 

extra utmaningar, anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Ur ett långsiktigt perspektiv har vi gett förvaltningen uppdraget att bredda utredningen om en 

gemensam högstadieskola för att även inbegripa utredning av renovering/tillbyggnad av 

befintliga högstadieskolor, samt bedöma och utreda elevperspektivet vid en eventuell 

sammanslagning av kommunens högstadieskolor. 

 

Ur ett kortsiktigt perspektiv behöver vi arbeta för att skolans lokaler underhålls och att de 

fysiska lärmiljöerna blir så ändamålsenliga som möjligt, för såväl personal som för elever. 

Underhåll av lokaler måste fortsätta ses över då den fysiska miljön har betydelse för lärandet. 

Den psykosociala lärmiljön behöver förstärkas i en tid då den psykosociala ohälsan ökar både 

bland barn och vuxna. Vi behöver stärka det centrala elevhälsoteamet i kommunen och ge 

bättre förutsättningar för skolenheters elevhälsoteam att arbeta mer förebyggande. Vi vill 

förstärka den pedagogiska lärmiljön genom fler pedagoger/andra professioner i 

undervisningssituationerna, där det kollegiala samarbetet skapar en bredare kompetens i 

klassrummet. 

 

Kompetensförsörjningen inom verksamheterna är en central fråga. Vi behöver se över vår 

personals arbetsmiljö och deras förutsättningar att ge barn och elever en trygg och kvalitativ 

undervisning från förskola till gymnasiet. Lärare skall vara lärare, vi behöver se över att 

läraren får den tid som krävs för att först och främst planera, utföra och följa upp 

undervisningen. 

 

Det är viktigt att övergångarna sker med kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse som 

centrala begrepp. 

  



Sida 5 av 15 
 

Förskola och skola 

 

• En ny F-6 skola med ändamålsenliga lokaler för särskolan i centralorten ska påbörjas. 

• Utredning om ett gemensamt högstadium kompletteras med att utreda 

renovering/tillbyggnad av befintliga högstadieskolor, samt bedöma och utreda 

elevperspektivet vid en eventuell sammanslagning av kommunens nuvarande 

högstadier. 

• Förstärkt samarbete mellan lärande och välfärd. 
• Det behöver byggas fler förskolor under mandatperioden. 

• Samordna sökandet av arrangörsstödet från regionen så det kommer fler elever till 

del. 

• Utreda möjligheten för att införa ett tvålärarsystem eller annat system där olika 

professioner samarbetar i klassrummet. 

• Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan. 
• Våra förskolor och F-6 skolor skall finnas kvar och utvecklas på de orter de finns idag. 

• Utreda möjligheten att omvandla vikariepoolen till fasta tjänster. 

• Förstärkt elevhälsa med fler kuratorer, psykologer, skolsköterskor och 

specialpedagoger. 

• Vi skall arbeta för att minska barngruppernas storlek i förskolan. 

• Ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 
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Vård och omsorg 
 

I Ulricehamns kommun skall alla känna sig trygga oavsett ålder, kön eller bostadsort. Sektor 

välfärd skapar ett gott liv där alla kan känna sig delaktiga genom många olika lösningar som 

passar den enskilde. För att skapa dessa lösningar behöver vi se över hur vi använder den nya 

vårdteknologin, och hur vi kan rekrytera välutbildad personal i flera yrkeskategorier. 

 

Kompetensförsörjningen är viktig med tanke på att mer och mer avancerad sjukvård utförs i 

det egna hemmet. Detta ger ulricehamnarna trygga förutsättningar till en god och säker vård 

oavsett ålder. Det kräver ett gott samarbete mellan kommunens hälso- och sjukvård, 

primärvård och specialistvård. 

 

En förutsättning för ett gott liv är att maten som serveras är av god kvalité och möter upp den 

enskildes behov av näring, önskemål och traditioner. Måltiden ska göras till dagens höjdpunkt 

och risken för undernäring minimeras. 

 

• Ett samarbete med föreningslivet och kulturentreprenörer skall utvecklas för att 

främja kvalitativa aktiviteter för äldre. 

• Den nya vårdteknologin ska vara en del av kommunens vård och omsorg. 

• Samverkanshuset i Gällstad skall vara klart under mandatperioden. 

• Planeringen/byggnation av fler samverkanshus i kommunen. 

• Planering/byggnation av nya LSS-boenden skall intensifieras. 

• Förstärka insatser för barn, ungdomar och vuxna som lever i/med psykisk ohälsa. 

• Utreda huruvida det ekonomiska biståndet kan delas lika mellan båda parter i en 

familj. 
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Attraktiv arbetsgivare 
 

En av de stora utmaningarna framöver kommer att bli kompetensförsörjningen. Detta gäller 

inte bara enskilda verksamheter utan alla personalgrupper. Ulricehamns kommun har 

påbörjat arbetet med heltid som norm och hållbara scheman, men vi måste göra mer. 

Det finns fler saker som behöver utredas såsom normtal för antalet anställda under en chef, 

arbetsmiljöarbetet på organisationsnivå, fokus på förebyggande arbete mm. Vi vill spänna 

bågen högt och bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det kommer att behövas 

ett antal olika åtgärder inom olika verksamheter både när det gäller bemanning, lön, 

utbildning, arbetstid mm. För att inte fastna i enskilda åtgärder behöver vi ta fram en 

handlingsplan för att nå målet om att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det 

kommer att behövas en långsiktig plan och mål som följs upp årligen. 

 

• Ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

Handlingsplanen skall vara både generell för hela kommunens verksamhet men också 

nedbruten på varje verksamhetsområde. Handlingsplanen skall följas upp årligen. 
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Hela kommunen 
 
Ett lag är inte starkare än sin svagaste länk, är ett gammalt uttryck. Allt för ofta hör vi 

människor i kommunen beskriva oss som vi och dom. Ofta förknippas det med situationen 

mellan stad och land. Vi måste ta dessa signaler på allvar och skapa förutsättningar för att 

hela kommunen skall få ta del av en positiv utveckling. Om kommunen skall nå framgång 

behöver alla, oavsett var man bor i kommunen, känna delaktighet och engagemang för 

kommunens utveckling. 

 

• Att planera för byggande av senior-, trygghets- och äldreboende i hela kommunen. 

• I arbetet med ny översiktsplan skall särskild vikt läggas vid att ta fram attraktiva 

bostadsområden i hela kommunen. 

• Fortsätta fiberutbyggnaden där samtliga hushåll erhållit erbjudande om 

fiberanslutning innan mandatperiodens utgång. 

• För att stärka landsbygdsutvecklingen skall kommunstyrelsens presidium erbjuda sig 

att närvara vid möten med landsbygdsalliansens styrelsemöten, för kunskapsutbyte. 

• Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med föreningslivet runt 

om i kommunen. 

• Skapa möjlighet för samhällsföreningar eller andra att söka medel för trivselskapande 

åtgärder i våra tätorter. 
• Satsa på våra förskolor och skolor på landsbygden för att hela kommunen ska leva. 

• Säkerställa att det finns lek- och rekreationsmöjligheter för barn och ungdomar i hela 

kommunen. 

• Vi skall underlätta att bygga, bo och driva verksamhet i hela kommunen. 
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Jobb och företagande 
 

När de tre starka utvecklingsaktörerna kommun, näringsliv och föreningsliv samarbetar skapas 

oftast bestående värden för kommunen. Det finns flera exempel i Ulricehamns kommun där 

detta varit ett framgångsrecept. Vi är måna om att det skall fortsätta och ser fram emot att 

skapa olika forum. Kommunens skall fortsätta att vara positiva till företagande samt 

underlätta för fler företag att etablera sig, likväl som att stötta redan befintliga företag runt 

om i kommunen. 

 

• Utreda parkeringssituationen och trafikflödet i stadskärnan. 

• En arbetsgrupp bildas med företagare, fastighetsägare och kommun för att ta fram en 

långsiktig plan för utveckling av stadskärnan. 

• Miljö-och samhällsbyggnadsverksamheten har mycket kontakter med våra företagare 

och kommuninvånare. Dessa kontakter skall präglas av kundfokus och service utan att 

försämra myndighetsutövningen. 
• Utöka antalet feriearbetsplatser för ungdomar i den kommunala verksamheten. 

• NUAB ska intensifiera sitt arbete med att hitta företagsetableringar i hela kommunen. 

• Kommunens upphandlingar ska om möjligt brytas ned på sådana nivåer att lokala 

företag kan lägga anbud. 
• NUAB skall aktivt stödja skola och näringsliv för att säkerställa en kvalitativ 

praoverksamhet. 
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Infrastruktur och kommunikation 
 
För att vara en attraktiv kommun måste infrastruktur och kommunikation fungera. Beslutet 

att bygga om Rv 40 till Ulricehamn, vilken antogs av regeringen i deras närtidssatsning 2007, 

har betytt mycket för kommunens positiva befolkningstillväxt. Nu återstår endast vägen 

mellan Ulricehamn och Jönköping för att få hela sträckan mellan Sveriges två största städer 

som motorväg.  

 

Arbetet för att få ett stationsläge i Ulricehamn skall fortsatt vara i fokus, vilket närmast 

innebär att få till ett centralt stationsläge i Borås. Förbifart Ulricehamn har funnits med i ett 

antal översiktsplaner. Under mandatperioden skall ett arbete påbörjas för att starta upp 

denna sträcka. 

 

• Intensifiera arbetet med att bygga ut Rv40 till motorväg mellan Ulricehamn och 

Jönköping. 

• Prioritera arbetet med Trafikverket för att få till stånd utbyggnad och förbättringar av 

det statliga vägnätet och GC-vägar runt om i kommunen. Den kommunala 

vägnätsplanen skall uppdateras och vår GC-vägplan skall genomföras. 

• Att bevaka arbetet med den nya zonindelningen för kollektivtrafik och arbeta för en 

sänkning av seniorkortet till 65 år. 

• Kommunen skall aktivt marknadsföra närtrafiken. 

• Översiktsplanen skall beskriva vad som skall hända med området runt Hössna- och 

Hökerumsmotet med tanke på Rv40:s logistiska betydelse. 
• Hastighetshetssänkning genom farthinder och säkra övergångsställen vid förskolor och 

skolor. 

• Arbetet med förbifart Ulricehamn skall starta under mandatperioden. 
• Kommunen skall fortsätta att aktivt arbeta med ett framtida stationsläge på 

Götalandsbanan i Ulricehamn. 
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Miljö 
 
Ulricehamns kommun ska värna om sitt rika naturliv. Naturvärden i vår närmiljö behöver 

säkras inför framtiden för att kommande generationer ska ha möjlighet till rekreation och 

friluftsliv. 

 

Att hitta miljövänliga och klimatsmarta sätt att producera energi på är avgörande för 

framtiden och ett viktigt steg för att Ulricehamn kommun ska bli fossilfritt i framtiden. Vi ser 

solenergi, fjärrvärme och vindkraft tillsammans med andra miljömässigt hållbara sätt att 

producera energi, som en given del i Ulricehamns kommuns framtida energiförsörjning. 

Nuvarande vindkraftsplan behöver revideras. En intressant möjlighet som vi vill titta på är att 

anlägga en solcellspark. På kommunala fastigheter ska det alltid övervägas installation av 

solceller. Kommunen ska aktivt medverka till att informera fastighetsägare om det slopade 

kravet på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form. 

 

Under mandatperioden kommer insamlingen av livsmedelsavfall för företag att fortsätta och 

för hushållen kommer insamling av matavfall att inledas under 2019. Det insamlade avfallet 

kommer att användas för produktion av biogas. 

 

Arbetet med att planera för ett nytt modernt Energi- och miljöcenter i Vist fortsätter. I den 

nya anläggningen ska den senaste tekniken användas. Pannan vid simhallen ska om möjligt 

börja avvecklas under mandatperioden. 

 
Miljöarbetet i kommunen ska kännetecknas av engagemang, kunskap och samverkan där vår 

förvaltningsorganisation tillsammans med våra bolag ska vara ledstjärnor i detta arbete. Ulricehamns 

kommun ska ha ett strukturerat miljöarbete som ger förutsättningar för en hållbar 

resursanvändning och samhällsutveckling. Det är dags att Ulricehamns kommun återigen blir 

en ledande kommun i energi- och miljöfrågor. 
 

• Kommunen skall undersöka vilka fördelar det finns att vara med i Sveriges 

ekokommuner. 

• Kommunen skall utreda hur vi kan bidra till den nationella livsmedelsstrategin. 

• Vi skall under 2019 utreda och behandla motionen om grönt kort på 

återvinningscentralen Övreskog. 

• En plan för fler laddstolpar för elbilar på våra kommunala anläggningar skall tas fram. 

• Vidareutveckla återbruket på återvinningscentralen Övreskog. 

• Arbeta vidare med att få bort mikroplaster i Ulricehamns kommun. 
• Arbetet med att skapa giftfria förskolor skall fortsätta. 

• Fortsätta arbetet med att servera svenska råvaror i våra verksamheter. 
• Insatser för att minska matsvinnet skall fortsätta. 
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Bygga och bo 
 
När kommunen växer behövs fler bostäder. Därför skall vi skapa förutsättningar för olika typer 

av boenden i våra bostadsområden. I den kommande översiktsplanen bör det skapas 

utvecklingsmöjligheter för olika typer av boenden i hela kommunen. 

 

För att snabbare få igång bostadsbyggande runt om i kommunen skall vi utreda möjligheten 

till att genomföra dubbel markanvisning. Det innebär att när man gör en markanvisning av 

kommunal mark på attraktiva platser, så begär man samtidigt att exploatören skall bebygga 

ett annat område i någon annan tätort. Vi har idag många lediga byggklara tomter utanför 

centralorten. Det är viktigt att alla tomter marknadsförs och sköts på samma sätt i 

kommunens hela geografiska yta. 

 

• Vi ser positivt på att skapa mer sjönära bostadsområden, i hela kommunen, så länge 

det inte förhindrar allmänhetens tillgång till vattnet. 

• Nämndhusets lokaler skall tas ur drift och platsen ska utvecklas till attraktiva 

boenden/lokaler. 

• En plan för att genomföra dubbel markanvisning skall tas fram. 

• Alla kommunala tomter skall marknadsföras på samma villkor. 

• Nybyggnation ska i största möjliga mån ta hänsyn till och bevara nuvarande 

arkitektoniska utformning som idag präglar centrala Ulricehamn. 

• Kommunen ska eftersträva att erbjuda detaljplanerade tomter och byggklar mark för 

olika boendeformer och företag i hela kommunen. 
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Kultur och fritid 
 
Kulturens och föreningslivets betydelse för ett levande och friskt samhälle kan inte 

underskattas i något hänseende. Flera är de rapporter som påtalar vikten av ett rikt kulturliv 

utifrån ett folkhälsoperspektiv, samtidigt som ett rikt utbud på fritidsaktiviteter gagnar 

kommunen i det längre perspektivet. Vår kommun är präglad av en stark föreningsrörelse, 

som vi vill fortsätta stimulera. 

 

• Vi vill att det nya Ungdomens hus ska erbjuda en bra verksamhet för barn och 

ungdomar i 10–20 årsåldern och bidra med utåtriktad och uppsökande verksamhet. 

• Utveckla stadsparken som område och göra den mer tillgänglig och attraktiv. 

• Vi skall aktivt stödja det ideella föreningslivet. 

• Vårt föreningsliv tar ett stort ansvar för integration. Kommunen skall aktivt stötta 

detta engagemang. 

• Kulturevenemang och offentlig konst ska finnas i hela kommunen. 

• Säkerställa en fortsatt utveckling av musikskolan till en kulturskola.  

• Utreda möjligheten att ge musikundervisning till vuxna i musikskolans lokaler. 

• Utreda frågan om en framtida museiverksamhet i Ulricehamns kommun. 

• Under mandatperioden ska frågan om simhallen utredas och ett förslag till lösning 

presenteras. 

• Utreda möjligheten att utveckla området kring Stureparken. 
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Demokrati och politik 
 
Demokrati och öppenhet ska inte tas för givet. Tvärtom måste båda skyddas och stärkas. Ett 

öppet samtalsklimat gynnar kommunens utveckling och framtidstro. I ett demokratiskt 

samhälle behövs medborgare som är engagerade och delaktiga. Därför värnar vi om 

öppenhet, insyn och delaktighet. För att stärka demokratin politiskt bör samtliga partier som 

blivit invalda i kommunfullmäktige också vara representerade i kommunstyrelse, 

budgetutskott och i alla beredningar under kommunfullmäktige bortsett från valberedning. 

Detta är något som demokratiberedningen bland annat ska utreda. Alla partier ska också få ta 

del av handlingar till möten tidigare än vad som skett. Att få ta del av uppgifter i allmänna 

handlingar (offentlighetsprincipen) och rätten att prata med journalister (meddelarfriheten) 

är viktiga faktorer för insyn och öppenhet i en kommun. 

 

• Alla partier invalda i kommunfullmäktige ska vara representerade i samtliga 

beredningar under mandatperioden med undantag av valberedningen. 

• En demokratiberedning skall tillsättas under 2020 för att börja arbetet med att se över 

den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. 

• Arbetet med beredningarna, som återremitterades i slutet på förra mandatperioden 

skall återupptas, med syfte att skapa en så bra medborgardialog som möjligt. 
• Ett digitalt system för närvaro och omröstningar för förtroendevalda skall utredas för 

att underlätta och effektivisera de politiska sammanträdena. 

• Alltid stå för en öppenhet och transparens i viktiga kommunala frågor och beslut. 
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Trygghet och beredskap 
 

Trygghet och beredskap är viktigt både för den enskilda människan och för samhället. 

Kommunens ansvar ökar efter de 72 timmar som man som enskild person har ansvar för. 

Många kommer tyvärr inte klara den tiden, utan kommer att behöva samhällets hjälp tidigare. 

Det är för oss självklart att det finns en plan för att hantera detta. 

På trygghetspunkten kan man värma sig och få information om händelsen. I vissa fall kan det 

även finnas behov av att kunna laga mat, duscha och övernatta. 

Kommunen, kommunala bolag, SÄRF och Frivilliga Resursgruppen, (Civilförsvarsförbundet), 

samverkar för att ge kommuninvånarna trygghet och beredskap. 

 

• Vi vill utreda behovet av trygghetspunkter. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 1 av 2 

§ 96/2019

Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till 
skolan 7-9 
Dnr 2015/129 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande 
betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och en 
långsiktig plan finns för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen 
att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. (Se 
bilaga till rapport Attityder till skolan) 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-12-05 från barn- och utbildningschef 
2 Rapport Attityder till skolan - vägval och strategiområden för årskurs 

7-9_förvaltningens yttrande
3 Bilaga till rapport Attityder till skolan 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då 
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor 
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker 
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner att ingen handlingsplan upprättas. 

Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då 
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor 
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker 
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner att ingen handlingsplan upprättas. 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 

 Sida 2 av 2 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-12-05 

Tjänsteskrivelse Förvaltningens yttrande över 
strategi Attityder till skolan 7-9 
Diarienummer 2015/129, löpnummer 819/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande 
betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och en  
långsiktig plan finns för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen 
att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. (Se 
bilaga till rapport Attityder till skolan) 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då 
beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor 
lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker 
månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval 
och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i 
grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i 
skolan samt kränkningar. Utgångspunkten har varit att utreda vad som krävs för att få 
eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, att de förstår vikten av god 
utbildning och vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få mer inflytande 
över sina studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 
Beredningen fick i uppdrag att ta fram 3-4 strategiområden som anger vilka inriktningar som 
är viktigast för att verksamheten ska kunna skapa dessa förutsättningar.  
 
Beredningen lyfter fram följande fyra strategier som ses vara av avgörande betydelse i 
utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  
• Politisk vision, ledarskap och organisation 
• Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 
• Vårdnadshavarnas roll i skolan 
• Skolan som arbetsmiljö 
 
 
 
 
 
 



  2015/129, 819/2019 2(2) 

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 
sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa och det 
finns en långsiktig plan för det fortsatta arbetet. Sammantaget gör förvaltningen 
bedömningen att beredningens förslag till strategier i väsentlig mån har omhändertagits i det 
skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas till KS och KF i samband med de 
ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen. 
(Se bilaga till rapport Attityder till skolan) 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport Attityder till skolan - vägval och strategiområden för årskurs 

7-9_förvaltningens yttrande 
2 Bilaga till rapport Attityder till skolan 

 
Beslut lämnas till 
Beredningsledare 
Barn- och utbildningschef    
 
 
 

Gülsen Özdenkos Elisabeth Johansson 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef grundskola 
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1 Sammanfattning 
 

En tydlig bild av en skola i behov av förändring framkommer under beredningens arbete. Alla 

yrkesgrupper och intressenter i skolan ger i stort sett samma bild av nuläget. 

Enligt beredningen så kan följande fyra strategier få en avgörande betydelse i utvecklingen av 

framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.  

 Politisk vision, ledarskap och organisation 

 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

 Vårdnadshavarnas roll i skolan 

 Skolan som arbetsmiljö 

Det första strategiska området som fokuserar på en politisk vision är det viktigaste när man 

avser att skapa långsiktiga och hållbara förändringar i fråga om attityder till skolan, anser 

beredningen och låter därför denna vara ett grundfundament för de övriga utpekade 

strategierna. I strategidokumentet får den första punkten därför också ett större utrymme. 

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 

sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa. 

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att beredningens förslag till strategier i 

väsentlig mån har omhändertagits i det skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas 

till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis 

samt genom årsredovisningen. 

 

2 Uppdrag till beredningen 
Inom Ulricehamns kommun genomförs varje år i oktober/november en attitydundersökning 

i syfte att fånga upp elevernas synpunkter på skolan. Resultatet analyseras för att identifiera 

behov av insatser för förbättringar inom skolverksamheten. 

De senaste undersökningarna visar på att andelen elever som känner sig trygga och som trivs 

i skolan minskar ju högre upp i grundskolans årskurser som man kommer. Detsamma gäller 

elevernas nyfikenhet och lust att lära. Med anledning av detta har kommunfullmäktige 

beslutat att formulera ett uppdrag till beredningen för lärande. 
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Beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval och strategiområden till ”Attityder till 

skolan”. Uppdraget som omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 handlar bland annat om 

trivsel och trygghet, stress och krav i skolan samt kränkningar. 

Vad krävs för att få eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, samt att de 

förstår vikten av god utbildning? Vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få 

mer inflytande över sina studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 

Beredningen ska ta fram 3-4 strategiområden som anger vilka inriktningar som är viktigast 

för att verksamheten ska kunna skapa dessa förutsättningar. Strategiområdena ska innehålla 

långsiktiga perspektiv och avgörande val som är av betydelse för att nå dit. 

 

3 Förvaltningens yttrande   
Förvaltningen har granskat de fyra strategiområdena som presenteras i strategidokumentet 

utifrån laglighet, ekonomi och konsekvenser.  

Förvaltningen ser att beredningen har fångat in viktiga strategiområden och konstaterar att 

sektor lärande har ett pågående skolutvecklingsarbete som ligger i linje med dessa. 

Sammanfattningsvis pågår det ett systematiskt och strukturerat arbete kring beredningens 

förslag till strategier.   

Sedan beredningen lämnade sin strategi i december 2016 och en ny ledning för sektor 

lärande började formeras med start januari 2017 är det flera processer som har pågått. En 

förutsättning har varit att samla ihop alla handlingsplaner och åtgärdsplaner och skapa en 

struktur och systematik i skolutvecklingsarbetet. Förvaltningen anser att detta är genomfört 

och det finns en långsiktig plan för fortsättningen. Att omhänderta detta arbete har tagit tid i 

anspråk vilket också har inneburit att yttrandet dröjt avseende beredningens arbete med 

attityder till skolan 7-9.  

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att beredningens förslag till strategier i 

väsentlig mån har omhändertagits i det skolutvecklingsarbete som pågår och som redovisas 

till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis 

samt genom årsredovisningen. 
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3.1 Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och 

organisation 

En politisk vision för vad Ulricehamns skolor (åk 7-9) skall vara i framtiden behöver 

formuleras omgående av den politiska ledningen. Detta är grundläggande för utvecklingen 

av skolan och därför den strategi som beredningen valt att lägga störst fokus vid.  

Beredningens förslag till strategi 

En tydlig vision från ett beställarperspektiv ger utförande förvaltning riktlinjer i sin 

verksamhetsutövning, samtidigt som den också kan tjäna som fundament och stöd 

för de behov en förvaltning äskar i sitt budgetarbete. En bra formulerad vision kan 

mätas samt utvärderas över tid och därigenom brytas ner i delmål som 

verksamhetschefer och rektorer kan använda i sitt dagliga arbete. På så sätt kan man 

skapa det gemensamma måldokument som alla inom skolverksamheten, lärare, 

specialpedagoger, rektorer och de politiska beställarna, har som utgångspunkt när 

man utvärderar och utvecklar det dagliga arbetet. 

Varför en politisk vision, enligt beredningen 

En politisk vision kan förutom effekter på kvalitet och resultat ge många viktiga effekter. 

– Kommunen tydliggör sin ambition med skolan till personer som ser Ulricehamn som 

tänkbar bostadsort. En väl utförd vision blir ett fönster mot föräldrar i andra 

kommuner som söker en bättre högstadieverksamhet än den som finns på den egna 

orten.  

– Konkurrenskraften gentemot andra kommuner stärks och utflödet av elever till andra 

skolor kan istället bli ett inflöde.  

– Skolvisionen blir en politisk prioriteringsordning som kan skapa långsiktig enighet 

och stabilitet kring skolfrågorna.  

– Ger skolfrågorna avgörande prioritet.  

– Ökar förtroendet för skolan bland föräldrar och kommuninvånare.  

– En vision handlar lika mycket om ett på sikt upparbeta ett politiskt förtroende bland 

nuvarande kommuninvånare som att skapa signaler till framtida invånare.  

– Skapar arbetsro hos elever och lärare.  
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3.1.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och 

organisation inte innehåller några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

 

3.1.2 Ekonomi 

Enligt förvaltningen medför strategiområdet inga direkta kostnader, annat än den arbetstid 

som krävs för att formulera visionen. 

 

3.1.3 Konsekvenser 

Förvaltningen anser att en tydlig vision som ger förvaltningen riktlinjer i sin 

verksamhetsutövning stärker möjligheten att skapa gemensamma mål som stärker 

kvaliteten, utvecklar verksamheten och därmed utgör en grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

3.1.4 Nuläge 

Genom ett brett arbete och gemensam process har en vision tagits fram i Ulricehamns 
kommun, ”God utbildning i trygg miljö” och de fyra målen – Alla elever trivs och är trygga i 
skolan, Alla elever når kunskapskraven i samtliga ämnen, Alla elever är delaktiga och har 
inflytande över sin utbildning, Skolan förbättrar årligen sina resultat. Mål och vision antogs 
politiskt i kommunstyrelsen 2015. 

Målen följs upp och utvärderas, därefter görs en analys av måluppfyllelsen, åtgärder till 
förbättring genomförs i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ett sätt att beskriva visionen är att jämföra den med andra målbilder där de kortsiktiga 
målen är ”skogsdungen där framme”, de långsiktiga målen är ”bergen i fjärran” och att 
visionen är ”stjärnan i horisonten”. Vi drar oss dit och vi vill dit, men det är alltid en bit kvar.  

Visionen beskriver vad vi vill uppnå, ett framtida tillstånd. Visionen behöver inte uppfylla 
formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet.  

Förvaltningen har ett tydligt uppdrag i ökad måluppfyllelse. Sektor lärande har sedan 2017 
fokuserat på och prioriterat systematiskt och strukturerat skolutvecklingsarbete samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Delar av det arbetet berör skolans grundvärderingar. 
Grundvärderingarna som sektorn tagit fram och utgår ifrån kulturpyramiden där visionen 
dessutom beskrivs som en öppen och resultatinriktad organisation där medarbetares 
kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara. 
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Sektorn lärandes grundvärderingar är: 

 Kunden i fokus; samverkan, stolthet, helhetssyn 

 Höga förväntningar på alla elevers resultat  

 Vi sätter värde på våra barns och elevers olikheter  

 Det är självklart för oss att samarbeta  

 Vi tar ansvar för vårt eget livslånga lärande och lust för vårt arbete 

Förvaltningen vill peka på att det således har arbetats aktivt med en vision om att lyckas med 
alla elevers måluppfyllelse och en likvärdig utbildning till alla elever. 

 

3.2 Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

I Ulricehamns skolor får elever en utbildning som innebär resultat som står sig mycket väl i 

nationella mätningar. Här är utbildningen rättvis och begriplig för alla och på den nivå 

som utmanar eleven till nya framsteg. All bedömning som görs är rättssäker. 

 

Beredningens förslag till strategi 

Alla elevers rätt till att bli sedda ska vara grunden i all utbildning. Ulricehamns skolor ska 

kunna ge varje elev en rättssäker kunskapsinhämtning, där eleven blir bekräftad, får en 

rättvis bedömning och möjlighet att vara en del av sin egen utbildning. Lärarens 

förväntningar på eleven ska vara högt ställda och eleven ska ha högt ställda krav på läraren. 

Varje elev ska, utifrån sina erfarenheter och kunskaper, ha möjligheter att nå nya och högre 

nivåer i lärandet.  

Ulricehamns kommuns skolor ska ha ändamålsenlig utrustning, läromedel och fungerande 

lärandeplattform. 

Lärarens uppdrag är att engagerat handleda och coacha eleverna. Lärarens uppdrag är att 

själv och tillsammans med kollegor skapa, utveckla, utforska och bedöma elevers 

kunskapsinhämtning och progression. All skolpersonal i Ulricehamns kommun ska ha för 

uppgiften adekvat utbildning. Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv och rättvis 

arbetsgivare vilket ska synas i rätten till arbetstagarens egen utveckling och löner enligt 

riksnorm. Ulricehamns kommun ska sträva efter att ta till vara varje lärares unika 

kompetens. 
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Alla elever i Ulricehamns kommun har rätt till att utifrån sina behov få adekvat stöd. Eleven 

har rätt till en snabb insats oavsett om det är extra anpassning eller särskilt stöd. 

Ulricehamns kommun ska sträva efter att nå skolverkets riktlinjer gällande bemanningen till 

elevhälsoteamen.  

För att kunna säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till vid frånvaro av 

ordinarie lärare, ska Ulricehamns kommun ha vikarier med för uppgiften adekvat utbildning. 

 

3.2.1 Laglighet 
Förvaltningen bedömer att strategiområdet Elevens rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

inte innehåller några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

 

3.2.2 Ekonomi 

I vilken utsträckning strategiområdet medför ökade kostnader beror på ifall detta ryms inom 

befintlig ram och verksamhet eller inte. En rättssäker kunskapsinhämtning där den enskilda 

eleven blir bekräftad, bedöms rättvist och ges en möjlighet att vara en del av sin utbildning, 

medför inga ökade kostnader. En ambitionshöjning t.ex. avseende särskilda lönesatsningar 

innebär ökade kostnader. 

 

3.2.3 Konsekvenser 
 

Om förslag till strategier för elevers rätt till kvalitativt lärande genomförs så skapas goda 

förutsättningar för samtliga elever att nå så lång möjligt. 

3.2.4 Nuläge 

Förvaltningen bedömer att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att bedriva 

verksamhet. Det finns dock lokala variationer som innebär vissa utmaningar. Exempel på 

utmaningar; lokalbehov för ökat elevantal, en modern pedagogisk-, fysisk lärmiljö, tillgång 

till legitimerade behöriga lärare, och tillgång till elevhälsoteam. 

Förväntningar på höjd ambitionsnivå innebär ökade kostnader som inte ryms inom ram i 

dagens budgetförutsättningar. 
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Lärarlönerna har varit föremål för granskning under de senaste två åren. Granskningen visar 

att Ulricehamns kommun ligger i nivå med grannkommunerna. Detsamma gäller 

lärarbehörighet. Det är ett nationellt faktum att det inte kommer att finnas tillräckligt många 

behöriga lärare de kommande åren. Förvaltningen arbetar aktivt med alternativa möjligheter 

för verksamheten att tillgodose behoven. Det pågår ett arbete med att se över hur uppdragen 

är fördelade till olika funktioner och på vilket sätt verksamheten kan kombinera olika 

kompetenser i verksamheten.  

En intern utbildning genomförs för alla vikarier och obehöriga lärare. Utbildningen 

genomförs i form av seminarier, diskussioner, föreläsningar varvade med eget arbete på 

hemmaplan. Det finns särskilda avtal för mentorer och handledare.  

Sektor lärande har lyckats med tillsättning av alla vakanser inom elevhälsan.  

Utifrån sökta statsbidrag för ökad jämlikhet har sektorn utökat med inlästa läromedel och 

studiestöd på modersmålet, Ipads inklusive appar, programmering, kompetensutveckling i 

digitalisering, mm. 

Sektor lärande arbetar vidare med förstärkt lärartäthet i Ma/No vid Stenbockskolan och en 

ny resursenhet för att möta olika elevers behov vid Stenbocksskolan. Navet har bidragit med 

kompetens till Ätradalsskolan. Infomentor återinförs som ett verktyg i åk 7-9 i syfte att 

säkerställa en likvärdig struktur i kommunens förskolor/skolor, underlätta skolans 

pedagogiska och administrativa processer, synliggöra skolans måluppfyllelse, driva 

skolutveckling, samt utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och mellan elever och 

lärare. 

Skolmodellen PALS ( Positiv, Atferd, Läringsmiljö, Samhandling) från Norge implementeras 

under läsåret 18/19. PALS berör flera av beredningens förslag på strategier utifrån 

bemötande, regler och konsekvens. 

PALS är en modell för ett gemensamt förhållningssätt hos personalen där fokus ligger på ett 

positivt beteendestöd. 

3.3 Vårdnadshavarens roll i skolan 

Förtroendet för skolan i Ulricehamn sjunker. Det kan uppfattas som ett misstroende mot 

den skola vi har i dag. För att bryta detta behöver något göras. En förtroendefull relation 

mellan skola och hemmen är viktiga för att eleverna ska nå en hög utbildningsnivå. 

 

Beredningens förslag till strategi 
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Föräldrarnas roll i skolan har stor betydelse för barnens utveckling. Det framkommer också 

under beredningens arbete att både föräldrar och elever önskar att föräldrarna ska ha en 

naturlig roll i skolan genom insyn, god kommunikation och möjlighet att påverka. Även 

lärare efterlyser en smidigare och mer naturlig relation mellan skolan och hemmen. Skolan i 

Ulricehamn behöver jobba för att främja detta på ett tydligare, bredare och mer effektivt sätt. 

Skolan i Ulricehamns ska tydliggöra rättigheter och skyldigheter mellan skolan och hemmet 

och jobba för en relation som bygger på tillit och förtroende. Skolan i Ulricehamn hittar rätt 

former för detta samarbete och dessa forum behöver fungera på ett sätt som stimulerar till 

kontakt. Skolan i Ulricehamn behöver hitta arbetssätt som också utgår från föräldrar och 

elevers specifika behov inom detta område och behöver också ta utgångspunkt i den digitala 

transformation som pågår och göra formen för samarbetet attraktivt.  

Utöver det uppdrag som behöver ligga på förvaltningen behöver även politiker jobba på en 

folklig förankring av skolan i samhället. Beredningen uppfattar idag att stödet för 

kommunernas högstadieskolor kan bli mycket bättre än vad det är idag och att det skulle 

påverka skolan i en positiv riktning. Som en kommun dit många väljer att flytta främst för att 

bo kommer skolan att spela en oerhört viktig roll i utvecklingen av samhället och vara av stor 

betydelse för tillväxten i övrigt. Ulricehamns folkvalda politiker behöver arbeta för att 

stimulera ett starkt folkligt stöd för skolan. Det är viktigt att påverka människors attityd i 

allmänhet för att skapa ett gott klimat i och omkring skolan i Ulricehamn. Det bör vara en del 

av stoltheten över att bo i den här kommunen.  

 

3.3.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Vårdnadshavarens roll i skolan inte innehåller 

några formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

3.3.2 Ekonomi 

Enligt förvaltningen medför strategiområdet i huvudsak inga direkta merkostnader.  

 

3.3.3 Konsekvenser 

Förvaltningen konstaterar att en god kommunikation mellan skolan och hemmet, där 

vårdnadshavarna upplever att de har insyn och delaktighet i sitt barns skolgång skapar goda 

förutsättningar för en mer positiv attityd till skolan. 
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3.3.4 Nuläge 

Förvaltningen konstaterar att sektor lärande har prioriterat kommunikationen med hemmet. 

Att utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och mellan elever och lärare är ett av 

syftena med införandet av gemensamt verksamhetssystem Infomentor. Vid akuta händelser 

finns det rutiner för direktinformation tillsammans med kommunikationsfunktionen. 

Sektor lärande har arbetat fram tydliga rutiner för processen med dokumentation och 

utvecklingssamtal i åk 7-9. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling sker 

kontinuerligt utifrån styrdokumenten. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per 

termin. Den information som upprättas i omdömesblanketten i slutet av vårterminen i åk 6 

används som underlag för utvecklingssamtalet och elevens fortsatta utveckling i åk 7. 

Den 15 oktober och den 15 mars varje läsår identifieras elever som riskerar att inte klara 

kunskapskraven. Den 20 december och 15 juni varje läsår analyseras terminsresultaten 

utifrån kunskapsbedömningarna och betygen. En skolmiljö som bidrar till trygghet och lugn, 

som skapar förutsättningar för ett gott lärande och är en bra arbetsplats för alla. Sektor 

lärande har arbetat aktivt med trygghet och studiero. Läsåret 2017-2018 instämmer 92 % av 

eleverna i åk 7-9 helt eller till stor del att de är trygga i skolan.  

Förvaltningen anser att det görs ett strukturerat kvalitativt arbete som motsvarar förslagen i 

beredningens strategier. 

 

3.4 Skolan som arbetsmiljö 

En skolmiljö som bidrar till trygghet och lugn. Som skapar förutsättningar för ett gott 

lärande och är en bra arbetsplats för alla. Det vill beredningen se utvecklas.  

 

Beredningens förslag till strategi 

Ulricehamns skolor ska ha en arbetsmiljö som gör att elever trivs och lärare mer än gärna 

väljer att arbeta där.  

Moderna, pedagogiska och välskötta lokaler. Den fysiska miljön är viktig för ett gott 

lärande, det skapar en säker miljö där elever, lärare och övrig personal känner sig trygga. 

Gemensamma utrymmen som matsal, bibliotek och uppehållsrum ska vara ljusa och öppna. 

Eleverna ska ha tillgång till fräscha och trygga omklädningsrum i samband med idrotten.  De 

ska kunna byta om och duscha ostört. Toaletter ska hållas rena och fräscha. Klassrummens 
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utformning ska passa modern pedagogik. 

 

Studieplatser. I skolan ska det finnas särskilda studieplatser som enskilda elever kan nyttja 

utanför lektionstid. 

Entré för information och säkerhet. Skolan bör ha en bemannad reception i sin 

huvudentré som välkomnar elever, vårdnadshavare och andra besökare. En reception dit 

man vänder sig för att få hjälp att orientera sig i skolan, få allmän information eller annat. En 

sådan reception skapar också trygghet då man kan kontrollera vem som rör sig i skolans 

lokaler.   

Regler och ramar. Ett positivt bemötande är viktigt att sträva mot i skolan, det gäller både 

lärare och elever. Rektor, lärare, elever och vårdnadshavare bör gemensamt sätta upp tydliga 

ramar för vad som ska gälla i skolan. Det kan gälla språkbruk, att komma i tid till lektioner 

samt vilka beteenden som är acceptabla. De dokument som idag finns gällande 

diskriminering och kränkande behandling ska kontinuerligt följas upp och synliggöras. 

Praktiska möjligheter, bra schemaläggning, för både lärare och elever att göra det möjligt att 

hålla tider 

Informationssystem. Det bör finnas ett informationssystem som är tillgängligt för alla 

inom skolan samt vårdnadshavare. 

Mentorskap. Begreppet mentorskap bör definieras och förtydligas för både lärare och 

elever.  

Elevråd. Varje skola ska ha ett fungerande elevråd, där elever ges möjlighet att påverka sin 

skola på olika nivåer. 

Elevhälsa. Elever ska inom rimlig tid kunna få träffa skolsköterska och kurator. Elevhälsan 

bör samarbeta med IFO. 

Datorkunskap. Vid införande av nya datasystem bör det ges relevant utbildning av 

programmet till både lärare, elever och vårdnadshavare samt uppföljning. Elever bör få 

allmän datakunskap. 

Utbyte mellan årskurser. Ett bättre system för överlämnandet av årskurs 6 till högstadiet 

bör utvecklas.  
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3.4.1 Laglighet 

Förvaltningen bedömer att strategiområdet Skolans som arbetsmiljö inte innehåller några 

formuleringar som är tveksamma ur laglighetssynpunkt. 

3.4.2 Ekonomi 

Förvaltningen bedömer att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att bedriva 

verksamhet. Det finns dock lokala variationer som innebär vissa utmaningar. Exempel på 

utmaningar; lokalbehov för ökat elevantal samt en modern pedagogisk-, fysisk lärmiljö, 

tillgång till legitimerade behöriga lärare, och tillgång till elevhälsoteam. En ökad 

ambitionsnivå innebär ökade kostnader. 

 

3.4.3 Konsekvenser 

Med ändamålsenliga lokaler formas en modern arbetsplats som uppfyller kravet på en 

tillgänglig lärmiljö för alla. 

En gemensam lärplattform för hela grundskolan skapar goda förutsättningar för varje enskild 

vårdnadshavares delaktighet. 

En utökning av personal inom elevhälsan ger en ökad möjlighet för eleverna att få kontakt.  

Välfungerande elevråd där eleverna har möjlighet till inflytande och att påverka. 

3.4.4 Nuläge 

Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att ”Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.” Det pågår 

en utredning som berör beredningens strategiområden på flera punkter. 

Utifrån tillväxtutredningen förväntas de långsiktiga effekterna för kommunens verksamhet 

bland annat bli att kommunen har en effektiv lokalanvändning som täcker verksamheternas 

kapacitetsbehov, kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska 

innehållet och bidrar med inkluderande lärmiljöer, bättre arbets- och skolmiljö för personal 

och elever samt att flexibla lokaler ger förutsättningar för att förändra användning av 

lokalerna när befolkning och verksamheter förändras.  
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Utbildningens tillgänglighet, utifrån den pedagogiska miljön och den fysiska miljön, behöver 

utvecklas och förvaltningen följer upp det arbetet med hjälp av utredningsdirektivet under 

den närmaste tiden.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit ett prioriterat område sedan januari 2017. 

Sektor lärande kan redovisa att sjukfrånvaron har minskat från 5.3 år 2017 till 4.9 år 2018 i 

jämförelse vid samma tidpunkt. Uppföljningar sker kontinuerligt.  

Ett av utvecklingsområdena bland sektor lärandet systematiska kvalitetsarbete är 

digitalisering. En IKT utvecklingsplan har tagits fram och det pågår kompetensutveckling i 

programmering samt digital kompetens år 7-9 under hösten 2018. 

Inom utvecklingsområdet övergångar arbetar sektorn med att säkerställa rutiner vid 

övergångarna.  

Elevskyddsombuden deltar vid sektors samverkansgrupp vid två tillfällen per termin. 

Elevrådet utvecklas med hjälp av interna och externa utbildningar. 

Förvaltningen har sett till att säkerställa systemen med infomentor, fronter, skolmodulen i 

Stratsys, gemensamt dokumentationssystem för elevhälsan mm.  

Centrala elevhälsan har i nuläget inga vakanser och lyckats tillsätta samtliga tjänster.  

4 Övriga synpunkter 
I arbetet med Attityder till skolan- vägval och strategiområden för årskurs 7-9 har 

beredningen för lärande utgått ifrån två frågeställningar. 

 Vad krävs för att få eleverna att behålla sin lust att lära genom hela grundskolan, samt 

att de förstår vikten av god utbildning? 

 Vad krävs för att eleverna ska ta ett större ansvar för och få mer inflytande över sina 

studier och sin studiemiljö i skolan och i hemmet? 

 

Under tillvägagångssätt beskrivs hur man har samlat in information genom att ta del av 

utredningar, forskning, tidigare kvalitetsredovisningar, samtal med medborgarna mm.  

Strategidokumentet beskriver två viktiga ingångsfaktorer som viktiga för beredningens 

arbete. Organisationen av skolan och en långsiktig, realistisk målsättning för verksamheten 

med förväntningar på högstadieskolan i Ulricehamns kommun. 
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I sin helhet anser förvaltningen att strategiområdena är relevanta inför framtidens 

skolutvecklingsarbete. Förvaltningens utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i aktuell 

skolforskning. Det pågår aktiviteter inom sektor lärande som återfinns i beredningens 

strategiområden.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete är prioriterade områden.  

Vid förvaltningens uppföljningar finns det 26 huvudmål under systematiska kvalitetsarbetet. 

Målen redovisas till KS, kommunstyrelsen, vid olika tidpunkter under året. Förvaltningen 

anser att beredningens förslag på strategier omfattas av dessa mål.  

Under systematiska arbetsmiljöarbetet finns det tre huvudmål nämligen; arbetsbelastning, 

allmän trivsel samt förbättra organisationens kvalitet. Under varje huvudmål finns det ett 

antal aktiviteter beskrivna som åtgärder. En åtgärd som har genomförts är att se till att 

skolledningen har förstärkts. I nuläget finns en rektor samt en biträdande rektor vid 

Ätradalsskolan och vid Stenbocksskolan finns det en rektor och två biträdande rektorer. Alla 

tjänster är tillsatta. Vid rektors frånvaro finns det biträdande rektorer på plats.  

Under folkhälsoarbetet finns det tre huvudmål som berör skolans kvalitetsarbete. Dessa mål 

är ökad skolnärvaro, fullföljd grundskola samt minska bruket av alkohol, narkotika, dopning 

och tobak.  

I budgetuppdraget 2017 tillfördes stimulansmedel till demokratiarbete.  

Sektor lärande har under våren 2018 genomfört en behovs- och resursanalys. Utifrån senare 

tids behov av ökad måluppfyllelse och analys av kartläggningen har sektorn kommit fram till 

följande tre utvecklingsområden: 

 Inkludering 

 Digitalisering 

 Övergångar 

Utvecklingsområdena baseras på senaste forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet med 

utvecklingsområdena svarar på beredningens förslag på strategier.  

Flera av aktiviteterna i utvecklingsområdena nämns under rubriken nuläge under varje 

strategiområde i denna rapport samt bilaga 1. 

I det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med utvecklingsområdena har förvaltningen 

ett tvärsektoriellt samarbete. Inom kommunen finns samarbete med vårdcentralerna. Det 

finns samarbete och en planering för genomförande med Västra Götalandsregionen, Sveriges 

kommuner och landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sektorns samverkansgrupp 

är involverad i skolutvecklingsarbetet.  
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Sammanfattningsvis pågår det redan ett systematiskt och strukturerat arbete kring 

beredningens förslag till strategier och det finns en långsiktig plan för fortsättningen.  

Det går att följa det pågående skolutvecklingsarbetet genom de återrapporteringar som sker 

till KS och KF i samband med ordinarie uppföljningar månads- och tertialvis samt genom 

årsredovisningen. 



Bilaga 1. 

Politisk ambitionsnivå samt ledarskap och organisation 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Uppdatering av skolornas 
information på den externa 
webben görs regelbundet i 
samråd med 
kommunikationsfunktionen. 

Görs löpande 
under året vid 
förändringar 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

  Kommunen tydliggör sin 
ambition med skolan till 
personer som ser 
Ulricehamn som tänkbar 
bostadsort. En väl utförd 
vision blir ett fönster mot 
föräldrar i andra 
kommuner som söker en 
bättre 
högstadieverksamhet än 
den som finns på den egna 
orten.  

Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp. 

Kontinuerligt 
under året  

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga 
elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 och 
3 

Konkurrenskraften 
gentemot andra 
kommuner stärks och 
utflödet av elever till andra 
skolor kan istället bli ett 
inflöde.  

Uppföljning av 
Interkommunala ersättningar 
genomförs vid avstämningar. 

En gång per 
termin 

Budgetuppdrag 
2015 
 

Förvaltningen har 
under 
mandatperioden 
arbetat med 
att förbättra 
måluppfyllelsen i 

Tertial 2 och 3 



skolan enligt en av 
kommunstyrelsen 
antagen 
handlingsplan. 
 

  

   

För att skapa långsiktighet, 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna sker 
kontinuerliga 
avstämningsmöten, 
verksamhetsbesök samt 
redovisningar vid KS 
arbetsgrupp. 
 

Kontinuerligt 
under året 

Skolvisionen blir en 
politisk 
prioriteringsordning som 
kan skapa långsiktig 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna.  

 
Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp. 

Kontinuerligt 
under året  

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga 
elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 och 
3 

Ger skolfrågorna 
avgörande prioritet 

För att skapa långsiktighet, 
enighet och stabilitet kring 
skolfrågorna sker 
kontinuerliga 
avstämningsmöten, 
verksamhetsbesök samt 
redovisningar vid KS 
arbetsgrupp. 
 

Kontinuerligt 
under året 

   



Attitydundersökningar 
genomförs varje läsår för 
elever och vårdnadshavare 
 
 

Läsårsvis 

Årshjul kring 
värdegrundsarbetet är 
framtaget och kommunicerat 
för föräldrarna.  

 
 

I enlighet med 
årshjulet 

Utvärdering av föräldraenkät 
redovisas vid brukarråden. 

 

En gång per år 

Bättre kommunikation med 
hemmen genom en 
gemensam lärplattform från 
förskola till och med årskurs 
9 för att få en röd tråd.  

 

Kontinuerligt 
under läsåret 

Ökar förtroendet för 
skolan bland föräldrar och 
kommuninvånare.  

 

Ökad vuxennärvaro på 
Stenbocksskolan genom 
fritidspedagoger. 
 

Varje skoldag 

   

En vision handlar lika 
mycket om ett på sikt 
upparbeta ett politiskt 
förtroende bland 
nuvarande 

Sektor lärande har sedan 
2015 en vision för sitt arbete 
”God utbildning i trygg 
miljö”. Till denna finns flera 
mätetal och aktiviteter 
kopplade som följs upp.  
 

Kontinuerligt 
under året  

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 

  



kommuninvånare som att 
skapa signaler till framtida 
invånare.  

 

I dagsläget arbetar sektor 
lärande med tre prioriterade 
områden, inkludering, 
övergångar och digitalisering. 

I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete pågår. 
 

Kontinuerligt 
under 
verksamhetsåret 

Skapar arbetsro hos elever 
och lärare 

 Elevskyddsombud deltar vid 
sektors samverkans grupp. 

Två ggr/termin 

   

 

 

1. Elevers rätt till kvalitativt och kreativt lärande 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas 
det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Alla elevers rätt till att bli 

sedda ska vara grunden i 

all utbildning. 

Ulricehamns skolor ska 

kunna ge varje elev en 

rättssäker 

kunskapsinhämtning, där 

Riktat stöd i perioder till 
elever från EHT-teamet. 

Särskilda 
undervisningsgrupper med 
flexibilitet i organisationen 
för varje elev inrättas.  

Kontinuerligt 
under året 

   



eleven blir bekräftad, får 

en rättvis bedömning och 

möjlighet att vara en del 

av sin egen utbildning. 

Stödinsatser i matematik 
sker från Navet i Borås.  

För en rättvis, rättssäker 
och likvärdig bedömning 
nyttjas verktyget 
Infomentor. I verktyget 
kan varje elev och 
vårdnadshavare följa 
kunskapsutvecklingen. 

Lärarens förväntningar på 

eleven ska vara högt 

ställda och eleven ska ha 

högt ställda krav på 

läraren. Varje elev ska, 

utifrån sina erfarenheter 

och kunskaper, ha 

möjligheter att nå nya och 

högre nivåer i lärandet.  

 

Arbete med sektor 
lärandes grundvärderingar 
pågår. 
 
 Dessa är:  

 Kunden i fokus; 
samverkan, 
stolthet, helhetssyn 

 Höga förväntningar 
på alla elevers 
resultat  

 Vi sätter värde på 
våra barns och 
elevers olikheter  

 Det är självklart för 
oss att samarbeta  

 Vi tar ansvar för 
vårt eget livslånga 

Kontinuerligt 
under året 

   



lärande och lust för 
vårt arbete 

Implementering av 
skolmodellen PALS pågår. 
 
Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 
arbetas fram under lå 
18/19 tillsammans med 
SKL och VGR. 

 
Ulricehamns kommuns 

skolor ska ha 

ändamålsenlig utrustning, 

läromedel och fungerande 

lärandeplattform. 

 

IKT - plan är utarbetad.  
Implementering pågår tex. 
Förtätning av digitala 
enheter 1:1 från ht 19 för 
hela grundskolan. 
Implementering av 
infomentor, Google 
education mm. 
 
Digitalisering är prioriterat 
utvecklingsområde.  
 
 

Kontinuerligt 
under året 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 

Den interaktiva lärmiljön 
för 
både elever och lärare är av 
hög kvalitet. 

Tertial 3 

Lärarens uppdrag är att 

engagerat handleda och 

coacha eleverna. Lärarens 

uppdrag är att själv och 

tillsammans med kollegor 

Rektor har inför varje nytt 
läsår en uppdragsdialog 
med varje lärare. 
 
Mentorskap för 
nyanställda lärare  
 

Kontinuerligt 
under året 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 

Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning. 
 
 
 
 
 
 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 



skapa, utveckla, utforska 

och bedöma elevers 

kunskapsinhämtning och 

progression. 

 
 
 
 
 
 

Kompetensutveckling 
kopplat till de tre 
utvecklingsområdena, 
digitalisering, inkludering 
samt övergångar. 
 
Skolutvecklingsgrupp finns 
under sektors samverkans 
grupp samt en arbetsgrupp 
som består av skolledare 
och förskolechefer. 

kommun 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 

 
 
Rektors pedagogiska 
ledarskap, likvärdighet och 
skolstrukturer 
 
 
 
Ledarskap i klassrummet, 
kollegialt lärande 

 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 

All skolpersonal i 

Ulricehamns kommun ska 

ha för uppgiften adekvat 

utbildning. Ulricehamns 

kommun ska vara en 

attraktiv och rättvis 

arbetsgivare vilket ska 

synas i rätten till 

arbetstagarens egen 

utveckling och löner 

enligt riksnorm. 

Ulricehamns kommun ska 

sträva efter att ta till vara 

Kartläggning av lärarlöner 
görs efter varje 
lönerevision 
 
Utbildning görs av 
obehöriga lärarvikarier 
 
Kompetensutvecklingsplan 
görs för all personal inom 
sektorn. Varje chef gör en 
individuell 
kompetensutvecklingsplan 
i samband med 
utvecklingssamtalen. 
 
Kompetensmix som 
avlastar lärarna från  
övriga arbetsuppgifter. 
 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
genomförs. 

Varje år 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
Varje år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Lärarna erbjuds en 
forskningsbaserad 
kompetensutveckling både i 
sina undervisningsämnen 
och i hur elevernas 
kunskapsinhämtning 
förändras med IT och hur 
undervisningen bör 
förändras 
för att på bästa sätt utnyttja 
IT. 
 
 
Ledarskapet i klassrummet, 
kollegialt lärande 
 
 
 
 
 
Genomförs enligt SAM-
årshjulet i Stratsys 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under året 



varje lärares unika 

kompetens. 

 

 
 

Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 

Elever i behov av särskilt 
stöd, förutsättningar 
 

Tertial 3 

Handlingsplan för 
ANDT förebyggande 
arbete 
 

Barn och unga i riskgrupper 
eller med riskbeteenden ska 
fångas upp i tidigt skede och 
erbjudas stöd. För att 
säkerställa detta ska alla 
verksamheter, som kommer 
i kontakt med barn och 
unga 
under 18 år, ha rutiner för 
intervention. 
 

Tertial 3 

Alla elever i Ulricehamns 

kommun har rätt till att 

utifrån sina behov få 

adekvat stöd. Eleven har 

rätt till en snabb insats 

oavsett om det är extra 

anpassning eller särskilt 

stöd. Ulricehamns 

kommun ska sträva efter 

att nå skolverkets 

riktlinjer gällande 

bemanningen till 

elevhälsoteamen.  

 

Alla tjänster är tillsatta 
inom elevhälsan i nuläget 
nov-18. 
 
En översyn av den Centrala 
elevhälsan och des 
arbetsuppgifter pågår. 
 
Implementering av 
skolmodellen PALS pågår 
vid samtliga skolor. 
 
Fortsatt samarbete med 
IFO och polis.  

Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 
arbetas fram under lå 
18/19 tillsamans med SKL 
och VGR. 

 

Tillsätts efter 
behov 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
 
Görs höst 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 
 
Pågående 
arbete 
 
 Handlingsplan för 

ANDT förebyggande 
arbete 
 

Genomföra EFFEKT –
strukturerade, 
kunskapshöjande insatser 
gentemot föräldrar och 
andra 
vuxna som dagligen möter 
barn och unga, för att öka 
kunskap och medvetenhet 
om skadliga effekter av 

Tertial 3 



ANDT. 
 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet2018 
mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 
 

Minska bruket av alkohol, 
narkotika, dopning och 
tobak. 
 

Tertial 3 

Stärkt skydd för 
barn och unga 

Implementera rutiner med 
samverkan tillsammans 
med 
förskola, skola, elevhälsan 
och hälso- och sjukvården 
med målet att minska 
antalet 
orosanmälningar och stället 
öka antalet förebyggande/ 
serviceinsatser 

Tertial 3 

För att kunna säkerställa 

att eleverna får den 

utbildning de har rätt till 

vid frånvaro av ordinarie 

lärare, ska Ulricehamns 

kommun ha vikarier med 

Vikarier med adekvat 
utbildning är anställda 
över läsåret. 
 
Utbildning genomförs för 
obehöriga vikarier. 
 
Handledning finns för 
vikarier. 
 

Sker vid 
behov 
 
 
Sker vid 
behov 
 
 
 
 

Verksamhetsmål 
för god ekonomisk 
hushållning 

Andel behöriga elever till 
något program på 
gymnasiet 
ska öka 

Tertial 1, 2 
och 3 



för uppgiften adekvat 

utbildning. 

 

Rektor har särskilt ansvar 
för uppföljning av 
betygssättning som 
genomförs av vikarier. 

Sker vid varje 
terminsslut 
 

 

 

2. Vårdnadshavarens roll i skolan 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Föräldrarnas roll i skolan 
har stor betydelse för 
barnens utveckling. Det 
framkommer också under 
beredningens arbete att 
både föräldrar och elever 
önskar att föräldrarna ska 
ha en naturlig roll i skolan 
genom insyn, god 
kommunikation och 
möjlighet att påverka. 
Även lärare efterlyser en 
smidigare och mer 
naturlig relation mellan 
skolan och hemmen.  

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

 

 

Varje termin 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 



 

 

Skolan i Ulricehamn 
behöver jobba för att 
främja detta på ett 
tydligare, bredare och mer 
effektivt sätt. Skolan i 
Ulricehamns ska 
tydliggöra rättigheter och 
skyldigheter mellan skolan 
och hemmet och jobba för 
en relation som bygger på 
tillit och förtroende. 
Skolan i Ulricehamn hittar 
rätt former för detta 
samarbete och dessa 
forum behöver fungera på 
ett sätt som stimulerar till 
kontakt. 

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Kontinuerligt 
under året 

 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 

Skolan i Ulricehamn 
behöver hitta arbetssätt 
som också utgår från 
föräldrar och elevers 
specifika behov inom detta 
område och behöver också 
ta utgångspunkt i den 
digitala transformation 
som pågår och göra 
formen för samarbetet 
attraktivt.  

 

All pedagogisk planering 
och elevernas 
kunskapsutveckling 
dokumenteras idag i 
lärplattformen Infomentor 
med stora möjligheter för 
vårdnadshavare att följa 
sina barns 
kunskapsutveckling och 
skolgång. 

Kontinuerligt 
under läsåret 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Erbjuda föräldrastöd till 
alla 
med barn upp till 18 år. 

Tertial 3 



Brukarråd finns vid 
samtliga enheter 

Utöver det uppdrag som 
behöver ligga på 
förvaltningen behöver 
även politiker jobba på en 
folklig förankring av 
skolan i samhället. 
Beredningen uppfattar 
idag att stödet för 
kommunernas 
högstadieskolor kan bli 
mycket bättre än vad det 
är idag och att det skulle 
påverka skolan i en positiv 
riktning. Som en kommun 
dit många väljer att flytta 
främst för att bo kommer 
skolan att spela en oerhört 
viktig roll i utvecklingen av 
samhället och vara av stor 
betydelse för tillväxten i 
övrigt. 

Ätradalskolan och 
Stenbockskolan har fått 
förstärkt skolledning. Alla 
tjänster är tillsatta. 
 
Elevhälsoteamen har fått 
förstärkt stöd av Centrala 
elevhälsan. 
 

Vid behov 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
under läsåret 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 
websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

  

Ulricehamns folkvalda 
politiker behöver arbeta 
för att stimulera ett starkt 
folkligt stöd för skolan. 
Det är viktigt att påverka 
människors attityd i 

Alla behöver kraftsamla 
kring att prata väl om 
skolan i Ulricehamns 
kommun. En medvetenhet 
kring de 
utvecklingsprocesserna är 

Kontinuerligt 
under året 

Jämförelsetjänst och 
nyckeltalspublicering 
i Stratsys kommer 
att publiceras på 
Ulricehamns 
kommuns externa 

  



allmänhet för att skapa ett 
gott klimat i och omkring 
skolan i Ulricehamn. Det 
bör vara en del av 
stoltheten över att bo i den 
här kommunen.  

 

viktiga inslag för en god 
kommunikation. 
Medvetenheten nås genom 
de uppföljningar och 
redovisningar som sektor 
lärande har till förfogande 
vid Kommunstyrelsens 
dagar. 

websida under 2018. 
I jämförelsetjänsten 
kan man jämföra 
resultat för skolorna. 

3. Skolan som arbetsmiljö 

Strategidokument Aktivitet  Stratsys - uppföljning 
Beredningens förslag 
till strategi 
 

Så här omhändertas det 
 
 

Tid 
uppföljning 

Dokument/ 
område 

Uppföljning av 
mål/uppdrag i 
verksamhetsplan 

Tid 
uppföljning 

Moderna, pedagogiska och 
välskötta lokaler 

Förvaltningen fick i Budget 
2017 uppdraget att ”Ta fram 
tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten samt utreda 
sammanslagning av 
kommunens två 
högstadieskolor. 

Utredning pågår. 

Varje kvartal 
under 2019 

   

Studieplatser 

 

Förvaltningen fick i Budget 
2017 uppdraget att ”Ta fram 
tillväxtplan för grundskolan i 
centralorten samt utreda 

Varje kvartal 
under 2019 

   



sammanslagning av 
kommunens två 
högstadieskolor.” 

Utredning pågår. 

Regler och ramar Årshjul för 
värdegrundsarbetet på 
skolan ska upprättas och 
genomföras på mentorstiden 
i samtliga klasser.  

Reviderade ordningsregler 
med konsekvenstrappa.  

Installation av 
kameraövervakning, 
pågående arbete. 

Implementering av 
skolmodellen PALS 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

Varje läsår 

 

Pågående 

 

Pågående 

   

Informationssystem. Infomentor implementeras Klart    

Mentorskap Alla elever har tillgång till en 
mentor och mentorstid. 

Klart    

Elevråd  Under våren 
2018 deltog rektor på del av 
elevrådets och 
elevskyddsombudens möten. 
Detta för att eleverna skulle 
få en direktkoppling till 

Vår 2018 

 

 

 

Budgetuppdrag 
2017 

Demokratiarbete inom 
Lärandet. Elevrådens 
verksamheter på gymnasiet 
och högstadierna är 
viktiga. Detta är en viktig 
demokratifråga. För att 
stödja 

Tertial 2 och 
3 



skolans ledning och på så vis 
korta ner svarstiden för 
elevrådets frågor.  

Under hösten 2018 
genomförs möten för 
elevrådet och 
elevskyddsombuden att 
kontinuerligt med rektors 
medverkan.  

Internutbildning kommer att 
ske av de äldre 
elevskyddsombuden till 
elevskyddsombud i årskurs 7 
genom att de beskriver hur 
arbetet går till och vad som 
ingår i uppdraget.  

Skolledningen uppmuntrar 
eleverna till att engagera sig 
och uppmuntrar elevers 
förslag till förbättringar.  

 

 

Höst 2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Kontinuerligt 
under året 

 

 

 

och utbilda eleverna så att 
verksamheten utvecklas 
och 
tillförs stimulansmedel. Till 
denna satsning avsätts 50 
000 kr. 



Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Ökad psykisk hälsa. Tertial 3 Elevhälsa Implementering av 
skolmodellen PALS pågår. 
 
Elevhälsobaserad modell 
som tidig insats vid psykisk 
ohälsa hos elever 7-9 arbetas 
fram under lå 18/19 
tillsammans med SKL och 
VGR. 

Översyn av centrala 
elevhälsa pågår. 

 

Pågående 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 

Ökad skolnärvaro. Tertial 3 

Datorkunskap IKT - plan är utarbetad.  
Implementering pågår tex. 
Förtätning av digitala 
enheter 1:1 från ht 19 för hela 
grundskolan. 
Implementering av 
infomentor, Google 
education mm. 
 
Digitalisering är prioriterat 
utvecklingsområde.  
 

2019, på 
nationell 
nivå 2022 

 

 

Kontinuerligt 
under året 

   

Utbyte mellan årskurser Övergångar är en av sektor 
lärandets 
utvecklingsområden. Det 
finns ett pågående 

Kontinuerligt 
under året 

Åtgärdsplan - 
framtidens 
grundskola 

Övergången mellan 
förskolan 
– grundskolans olika 
stadier 
– gymnasiet 

Tertial 3 



uppmärksammas både när 
det gäller kunskapskraven i 
olika ämnen och 
förväntningarna på 
enskilda 
elever. 

utvecklingsarbete  

 Verksamhetsplan 
för det 
gemensamma 
folkhälsoarbetet 
2018 mellan 
Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns 
kommun 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 
 
 
Handlingsplan för 
ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 
2015-2018 

Fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektors pedagogiska 
ledarskap, likvärdighet och 
skolstrukturer 
 
 
 
Ledarskap i klassrummet, 
kollegialt lärande 

Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 
 
 
 
 
 
 
Tertial 3 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-04-04 
Sida 1 av 1 

§ 94/2019

Ansökan investeringsmedel till ny förskola i 
centralorten 
Dnr 2019/75 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamns tätort, 37,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i Ulricehamn med syfte att tillgodose 
behovet av nya förskoleplatser. 

Detaljplaner som tillåter förskola finns på två ställen. Vid Wallenqvistgatan och öster om 
Ulricehamns resurscenter, URC. Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så 
har förvaltningen genomfört en upphandling av en modulbyggd förskolebyggnad. 
Förvaltningen har valt att söka bygglov med placering vid URC som bedöms vara den 
lämpligaste platsen med bäst förutsättningar. Projekteringen av bland annat lekyta, 
grundläggning, parkeringar, utvändiga förråd, anslutningsvägar mm har påbörjats. 

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (27,5 mnkr) och 2019 (10,0 mnkr). 
Avsatta medel i 2018 års budget föreslås ombudgeteras till 2019. 

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser (747 tkr per år plus medel 
för markskötsel) beaktas i budget 2020. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från tf servicechef 
2 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för ny förskola i centralorten 
3 4261 A-40.3-001 (skiss) 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-04 

Tjänsteskrivelse ansökan investeringsmedel till ny 
förskola i centralorten 
Diarienummer 2019/75, löpnummer 370/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamns tätort, 37,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i Ulricehamn med syfte att tillgodose 
behovet av nya förskoleplatser. 
 
Detaljplaner som tillåter förskola finns på två ställen. Vid Wallenqvistgatan och öster om 
Ulricehamns resurscenter, URC. Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så 
har förvaltningen genomfört en upphandling av en modulbyggd förskolebyggnad. 
Förvaltningen har valt att söka bygglov med placering vid URC som bedöms vara den 
lämpligaste platsen med bäst förutsättningar. Projekteringen av bland annat lekyta, 
grundläggning, parkeringar, utvändiga förråd, anslutningsvägar mm har påbörjats. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (27,5 mnkr) och 2019 (10,0 mnkr). 
Avsatta medel i 2018 års budget föreslås ombudgeteras till 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser (747 tkr per år plus medel 
för markskötsel) beaktas i budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i centralorten med syfte att tillgodose 
behovet av nya förskoleplatser. 
 
Tillväxten i Ulricehamns kommun är hög och prognoser visar på ökat behov av 
förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser är störst i centralorten och för att möta behovet 
krävs att kapaciteten utökas där. 
 
Detaljplaner som tillåter förskola finns på två ställen. Vid Wallenqvistgatan och öster om 
Ulricehamns resurscenter, URC. Eftersom tiden är knapp innan förskolan måste stå klar så 
har förvaltningen genomfört en upphandling av en modulbyggd förskolebyggnad. 
Förvaltningen har valt att söka bygglov med placering vid URC som bedöms vara den 
lämpligaste platsen med bäst förutsättningar. Projekteringen av bland annat lekyta, 
grundläggning, parkeringar, utvändiga förråd, anslutningsvägar mm har påbörjats. 
Projekteringen är följaktligen inte avslutad ännu, men investeringsmedel medel söks redan 
nu för att påskynda investeringsprocessen. 
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Eftersom projektering av mark ej är klar kan inte driftkostnaderna för markskötsel beräknas 
utan får tas upp som ett tillkommande behov inför 2020. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (27,5 mnkr) och 2019 (10,0 mnkr). 
Avsatta medel i 2018 års budget föreslås ombudgeteras till 2019. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser (747 tkr per år plus medel 
för markskötsel) beaktas i budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel för ny förskola i centralorten 
2 4261 A-40.3-001 (skiss) 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 33 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Lyckans förskola vid URC 1 298 37 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

37 500 37 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 37 500 0 0 0 0 0 37 500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 747 747 747 747 747 747 4 482
Avskrivningar 1 136 1 136 1 136 1 136 1 136 1 136 6 818
Internränta 638 618 599 580 560 541 3 535
Summa kapitalkostnader 1 774 1 755 1 735 1 716 1 697 1 677 10 353
Summa kostnader 2 521 2 502 2 482 2 463 2 444 2 424 14 835
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 2 521 2 502 2 482 2 463 2 444 2 424 14 835

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Lokalvård 435 tkr/år
Internpriset 240 kr/m2 *år ger för 1 298 m2 , 312 tkr/år
Markskötsel tas upp som ett tillkomannde behov inför budget 2020 eftersom projektering mark
pågår.



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:
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§ 93/2019 
 

Ansökan investeringsmedel för planerat underhåll 
2019 
Dnr 2019/77 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Att upprätta en adekvat investeringskalkyl är inte möjligt då komponenterna har olika 
avskrivningstider. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-04 från tf servicechef 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-04 

Tjänsteskrivelse ansökan investeringsmedel för 
planerat underhåll 2019 
Diarienummer 2019/77, löpnummer 363/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter 
samt inhyrda lokaler. 
 
Inom ramen för det planerade underhållet finns 13,5 mnkr avsatt i investeringsbudgeten för 
reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av komponenter som ingår i 
underhållsplanen. Medlen planeras att fördelas enligt följande: 
 

 Skolor och förskolor: 12,2 mnkr 
 Äldreboenden och gruppbostäder LSS: 1,4 mnkr 
 Förvaltningslokaler: 0,7 mnkr 
 Övrigt: o,2 mnkr 

 
Planerat underhåll som inte redovisas som reinvesteringar/utbyte av komponenter om 
1,0 mnkr ligger kvar i driftbudgeten och ingår i ovanstående. Merparten av det avser 
utvändigt målningsunderhåll och underhåll av mark. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter i investeringsbudgeten för 2019. 
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Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
Att upprätta en adekvat investeringskalkyl är inte möjligt då komponenterna har olika 
avskrivningstider. 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
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§ 90/2019 
 

NUAB - försäljning av fastigheten Ulricehamn Svarven 
3,  Mastec-fastigheten 
Dnr 2019/155 
 
 
Sammanfattning 
Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en 
fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med 
kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn 
AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3.  
 
En försäljning av denna fastighet betingar ett värde för bolaget. Enligt ägardirektivet ska 
Näringsliv Ulricehamn AB bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan ett 
sådant beslut fattas. 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten 
Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga 
villkor. 
 
Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att 
Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten 
Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga 
villkor. 
 
Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att 
Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-05 

Tjänsteskrivelse NUAB - försäljning av fastigheten 
Ulricehamn Svarven 3, Mastec-fastigheten 
Diarienummer 2019/155, löpnummer 770/2019 
 
Sammanfattning 
Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en 
fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med 
kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn 
AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3.  
 
En försäljning av denna fastighet betingar ett värde för bolaget. Enligt ägardirektivet ska 
Näringsliv Ulricehamn AB bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan ett 
sådant beslut fattas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten 
Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga 
villkor. 
 
Om försäljningen sker genom s.k. bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att 
Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.    
 
 
Ärendet 
Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en 
fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med 
kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn 
AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3 som nu är enda 
fastighet i bolaget. Detta förslag har även kommunicerats med och godkänts av Ulricehamns 
Stadshus AB. 
 
Det finns två alternativ för överlåtelse. 
  
Fastigheten överlåts vid en sedvanlig fastighetsöverlåtelse, eller 
Fastigheten paketeras i ett bolag som därefter överlåts. 
Det innebär att ett nytt aktiebolag bildas med moderbolaget som ensam ägare. Som enda 
tillgång införlivas sedan fastigheten i dotterbolaget. När fastigheten flyttas över från 
moderbolaget till dotterbolaget används fastighetens skattemässiga värde som 
försäljningspris, inte marknadsvärdet. Ingen beskattning för överlåtelsen aktualiseras 
beroende på inkomstskattelagens regler om tillåten underprisöverlåtelse. Däremot kommer 
dotterbolaget att tvingas betala stämpelskatt för förvärvet. Denna lagfartskostnad hålls dock 
nere genom underprisöverlåtelsen, eftersom skatten erläggs med en procentsats på 
köpeskillingen. Faller priset minskar stämpelskatten. Kostnaden för stämpelskatten kan 
senare tillsammans med övriga kostnader för paketeringen lastas över på den utomstående 
köparen, via köpeskillingen.  
 
Skrivningen i ägardirektivet för Näringsliv Ulricehamn AB innebär att kommunfullmäktige 
måste ta ställning till frågan om försäljning av Ulricehamn Svarven 3. Ärendet överlämnas 
härmed till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Camilla Palm 
kommunchef/VD Ulricehamns  
Stadshus AB 

VD Näringsliv Ulricehamn AB 
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§ 95/2019

Svar på motion om hur kommunen inför ett nytt 
sopsystem 
Dnr 2019/67 

Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt 
avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett 
kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut. 

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Mattias Josefsson (S) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 november 2018 lämnat svar på Arne Franssons interpellation angående 
ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen. Av svaret framgår att någon ny 
handlings- och avfallsplan ännu inte har antagits och beslutet om sortering i svarta och vita 
påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får 
anses vara av principiell vikt och behöver underställas fullmäktige för beslut 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-11 från kommunchef 
2 Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms 
vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av 
principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms 
vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av 
principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-11 

Tjänsteskrivelse - svar på motion om hur kommunen 
inför ett nytt sopsystem 
Diarienummer 2019/67, löpnummer 744/2019 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt 
avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett 
kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut. 
 
Kommunstyrelsens tidigare ordförande Mattias Josefsson (S) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 november 2018 lämnat svar på Arne Franssons interpellation angående 
ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen. Av svaret framgår att någon ny 
handlings- och avfallsplan ännu inte har antagits och beslutet om sortering i svarta och vita 
påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får 
anses vara av principiell vikt och behöver underställas fullmäktige för beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms 
vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av 
principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt 
avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett 
kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut. 
 
Den tillfälliga beredning som kommunfullmäktige beslutade att tillsätta i juni 2016 fick i 
uppdrag att ta fram en strategi för hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor. 
Beredningsdokumentet har färdigställts och överlämnats till förvaltningen som har yttrat sig 
över laglighet, ekonomi och konsekvenser i övrigt av de föreslagna strategierna. 
Förvaltningens yttrande behandlades av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, där uppdrag 
gavs att ta fram en handlingsplan utifrån strategin. Först när handlingsplanen beslutats har 
förvaltningen och bolagen ett politiskt beslut att förhålla sig till.  I dagsläget finns således inte 
något nytt politiskt beslut att följa. 
 
Av gällande renhållningsordning, som antogs av KF  2007-10-22, står att varje 
fastighetsinnehavare ska sortera ut sådana avfallsslag som anges i bilaga 1 och 2 till dessa 
föreskrifter och lämna avfallet på plats som anges i bilagan. Av bilaga 1 till 
renhållningsordningen framgår att förmultningsbart köksavfall ska lämnas i returkärl eller 
komposteras på fastigheten.  
 
I detta fall är således frågan om UEAB:s beslut att hushållens avfall placeras i en svart och en 
vit påse i samma returkärl, är av principiell vikt eller om den får anses falla inom ramen för 
den löpande verksamheten. Eftersom gällande renhållningsordning inte anger hur sortering 
ska ske i returkärlet, kan det inte anses vara i strid med denna att sortera matavfall i svarta 
påsar. 
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Sedan den förra avfallsplanen togs fram har kraven angående vad en avfallsplan ska 
innehålla ändrats. Tidigare var dagens avfallshantering i fokus men nu ställer författningen 
krav på strategiska mål och samverkan både mellan förvaltningar och mellan kommuner. 
Även begreppet hushållsavfall har ändrats till avfall som kommunen kan påverka. 
Kommunens möjlighet att påverka avfallsmängder är därmed ännu mer långtgående och 
inbegriper information till allmänheten, åtgärder mot nedskräpning men även krav på 
kommunens eget arbete med minimering vid upphandling, ny- och ombyggnad och annat 
verksamhetsavfall som uppkommer vi förvaltningar och bolag.  
 
Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2007-10-22, § 140. Enligt 
avfallsförordningen ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.  
Kommunerna i Sjuhärad samverkar i avfallsfrågor och har en gemensam regional avfallsplan 
som gäller 2012–2020, vid sidan om respektive kommuns egen avfallsplan. Det tar cirka två 
år att arbeta fram en ny avfallsplan och nya avfallskrav innebär ett större kommunalt 
åtagande. Det föreslås nu att koncentrera kommunernas resurser och ta fram en gemensam 
avfallsplan som kan ersätta de enskilda kommunernas egna avfallsplaner.  För detta arbete 
finns ett förslag att tillsätta en gemensam projektledare som finansieras av samtliga kommuner 
inom Sjuhärad.   

 
Om förslaget att tillsätta en projektledare som tar fram en gemensam avfallsplan för hela 
Sjuhärad antas, kommer arbetet med insamling med hushållens avfall utformas på likartat 
sätt i hela regionen. Sorteringen av matavfall kan då utvecklas ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem 

 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isaksson 
kommunchef Kommunjurist 
 Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem               2019-01-29 

Kommunens  energibolag  UEAB  har beslutat att införa ett nytt avfallssystem  
.Deras  beslut innebär att soppåsar av plast med två färger ska användas. 
Matavfall i svart påse och brännbart avfall i vit påse. 

Borås kommun är på väg att lämna detta system  med optiskt sorteringsverk då 
det fungerar  allt  för dåligt på flera sätt . I en konsultrapport som Borås Energi 
och Miljö beställt framkommer att systemet med färgade påsar är ineffektivt ur 
miljö- och klimatsynpunkt. 

 Ett nytt system med fler fack i två kärl  som nu testas i Borås ger betydligt 
bättre miljöutbyte enligt konsultrapporten.Undersökningen visade att dagens 
metod i Borås med svart –vita påsar som läggs i ett kärl och därefter sorteras i 
en central anläggning ger sämst resultat när det gäller sopsortering 

Detta som nu Borås kommun lämnar har UEAB beslutat införa här i kommunen. 

I andra  närliggande kommuner som Tranemo ,Svenljunga ,Gislaved ,Gnosjö 
och Värnamo har man i deras Kommunfullmäktige beslutat vilket avfallssystem 
som ska användas  .I Tranemo  används två kärl ,ett för matavfall och ett för 
övrigt .I de andra  nämnda kommunerna  används två kärl med flera fack i varje  

Det måste noteras att en enig beredningsgrupp presenterade  i oktober 2017  
på KF   ett miljöstrategidokument där  ett sopsystem liknande Tranemos 
förordades .Systemet med färgade påsar förkastade beredningsgruppen. 

I kommunens bolagspolicy som antogs  av fullmäktige  2018-03-22 ska  : ” KF ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag 
eller av större vikt ”. 

MP Ulricehamn anser att val av avfallssystem är så viktig att detta ska beslutas i 
Kommunens högsta organ ,nämligen Kommunfullmäktige . När detta skett kan 
UEAB självklart ansvara för Upphandlingsproceduren med vilken entreprenör 
som utför systemet. 

Därför yrkas att 

Frågan om val av nytt avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun 
skyndsamt tas upp på dagordningen i ett kommande möte med 
Kommunfullmäktige för diskussion och beslut 

 

 Arne Fransson  (MP)    Ingemar Basth (MP) 
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