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Kommunstyrelsens
ordförande
Fortsatt tillväxt

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.

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.

Inom välfärdsområdet har hemmaplanslösningar 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.

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.

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.

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

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.

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

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

15

15

49

49

Summa

Kommunfullmäktige

Summa
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Flerårsöversikt

Kommunen
EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster
Skatteintäkter
Personalkostnader, mnkr
INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar, mnkr
Självfinansiering av investeringar, %
TILLGÅNGAR/SKULDER
Totala tillgångar, mkr
---Omsättningstillgångar, mnkr
---Anläggningstillgångar, mnkr
---Bidrag till statlig infrastruktur
Totala skulder, mnkr
---Kortfristiga skulder, mnkr
---Långfristiga skulder, mnkr
SOLIDITET
Soliditet, %
Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden, exkl internbank %
SKATTESATS
Kommunal skattesats, %
INVÅNARE
Folkmängd
Folkökning
Födda
Döda
Födelsenetto
Inflyttning
Utflyttning
Flyttningsnetto

Koncernen
EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster
TILLGÅNGAR/SKULDER
Totala tillgångar, mnkr
---Omsättningstillgångar, mnkr
---Anläggningstillgångar, mnkr
Totala skulder, mnkr
---Kortfristiga skulder, mnkr
---Långfristiga skulder, mnkr
SOLIDITET
Soliditet, %
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, %

2018

2017

2016

2015

2014

33,7
24,1
1 038,9
1 046,9

75,6
80,9
1 007,4
1 019,6

58,2
83,1
967,7
981,8

48,4
51,2
922
865,8

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

93,9
103,0

140,8
94,0

91,3
116,0

102,1
94,0

53,8
143,0

2 059,7
220,6
1 839,1
3,0

2 030,9
177,0
1 853,9
1,7

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

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

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

727,2
234,2
493,0

727,2
236,3
490,9

810,6
229,5
581,1

770,5
231,3
539,2

669,0
180,0
489,0

62,0
51,3

61,2
50,1

57,3
43,9

57,1
39,4

59,1
38,4

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

24 445
149

24 296
409

23 887
393

23 494
250

23 244
33

244
237
7

240
252
-12

273
258
15

221
235
-14

244
251
-7

1 252
1 112
140

1 414
1 009
405

1 366
990
376

1 199
937
262

1 105
1 066
39

2018

2017

2016

2015

2014

86,6
77,0

140,6
145,9

96,0
120,8

70,6
73,4

47,3
52,8

2 591,6
350,6
2 241,0

2 501,2
298,8
2 202,4

2 453,3
410,4
2 042,9

2 282,9
275,1
2 007,8

2 144,0
253,0
1 891,0

937,9
320,0
617,9

921,3
307,5
613,8

1 023,6
323,9
699,7

955,3
302,4
652,9

893,0
270,0
623,0

59,0
41,1

57,7
39,1

53,1
31,9

52,7
28,6

52,9
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
10

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 servicekvaliteten 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.

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.

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 skatteunderlagstillväxten 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
11

Mål för god ekonomisk
hushållning

samlade bedömningen är att Ulricehamns
kommun har 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).

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.

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.

Intern kontroll

Förklaring till symboler
Målet är uppfyllt
Målet är inte uppfyllt
Inget värde finns ännu för 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
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Sektor lärande

Verksamhetsmål

Mål

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 %

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 %

6,2 %

Sektor service
Mål
Simhallens
öppethållande utöver 08–
17 på vardagar,
timmar/vecka ska inte
understiga målvärdet
Antal utlån på
biblioteket per
kommuninvånare och år
ska överstiga rikssnittet
Huvudbibliotekets
öppethållande utöver 08–
17 på vardagar,
timmar/vecka ska inte
understiga målvärdet
Andelen ekologiska
livsmedel i kommunens
verksamhet ska inte
understiga målvärdet

Utfall

Målvärde

27 timmar

25 timmar

7,0 st
(preliminärt
resultat)

6,4 st

13 timmar

13 timmar

42,1 %

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

40 %
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Sektor välfärd
Mål

Finansiella mål Kommunledningsstab
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

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%

högst 12 st

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

STÖD OCH OMSORG

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

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.
Nytt nyckeltal 2018.

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.

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.

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan,
antal.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%).

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

Ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%). Nytt nyckeltal
2018.

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.

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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Arbetslöshet, december
2018, procent

Ulricehamns
kommun i ett
sjuhäradsperspektiv
Befolkningsutveckling senaste
femårsperioden, procent
Bollebygd
Borås
Ulricehamn
Vårgårda
Svenljunga
Mark
Tranemo
Herrljunga
Källa: SCB

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

Skattesats 2018, procent
Ulricehamn
Vårgårda
Mark
Borås
Tranemo
Bollebygd
Herrljunga
Svenljunga

21,05
21,21
21,21
21,31
21,50
21,59
21,94
22,35

Riksgenomsnitt
Källa: SCB

20,74

Skattekraft i procent av
riksgenomsnitt, 2018
Bollebygd
Borås
Ulricehamn
Tranemo
Mark
Vårgårda
Herrljunga
Svenljunga

98
94
92
91
91
90
89
86

Källa: SCB

Svenskt Näringslivs
kommunranking 2018
Vårgårda
Herrljunga
Borås
Ulricehamn
Bollebygd
Tranemo
Mark
Svenljunga
Källa: Svenskt Näringsliv

Vårgårda
Tranemo
Svenljunga
Mark
Bollebygd
Herrljunga
Ulricehamn
Borås

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

Riksgenomsnitt
Källa: AMS

3,8

Allmännyttiga
bostadsföretag,
hyresnivåer 2018, kr/kvm
Tranemo
Herrljunga
Vårgårda
Mark
Ulricehamn
Svenljunga
Borås
Bollebygd
Riksgenomsnitt
Källa: SABO

896
885
926
955
990
1 013
1 045
uppgift
saknas
1 027

Förskola, antal inskrivna
barn per årsarbetare, 15
okt 2017
Svenljunga
Herrljunga
Tranemo
Mark
Ulricehamn
Borås
Vårgårda
Bollebygd

4,9
5,0
5,0
5,0
5,1
5,3
5,3
6,0

Riksgenomsnitt
Källa: Skolverket

5,1

Bollebygd
Borås
Svenljunga
Herrljunga
Vårgårda
Mark
Tranemo
Ulricehamn

93
83
82
78
77
76
76
74

Riksgenomsnitt
Källa: Skolverket

84

Andel (%) gymnasieelever
som fullföljde utbildningen
inom tre år, exklusive IM –
hemkommunen läsåret
2017/2018
Ulricehamn
Herrljunga
Svenljunga
Borås
Vårgårda
Bollebygd
Mark
Tranemo

85
83
81
78
77
76
76
75

Riksgenomsnitt
Källa: Skolverket

76

Andel av 65-w år med
omsorg i särskilt boende
2017, procent
Svenljunga
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Ulricehamn
Borås
Vårgårda
Tranemo

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

Källa: Kolada

Grundskolan, antal elever
per lärare, 15 okt 2017
9
36
94
115
145
187
190
208

Andel (%) elever i åk 9 som
är behöriga till yrkesprogrammen, läsåret 17/18

Herrljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Mark
Bollebygd
Borås
Svenljunga

10,0
10,4
11,7
11,8
12,3
12,4
12,5
12,6

Riksgenomsnitt
Källa: Skolverket

12,1

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

6,4
7,0
7,1
7,1
7,8
8,4
8,8
11,9

Källa: Kolada

18

Ekonomisk översikt
koncernen

Koncernens resultatutveckling,
mnkr, exklusive jämförelsestörande
poster

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.
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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
60%

52,8%

52,7%

53,1%

2014

2015

2016

57,7%

59,0%

2017

2018

40%
20%
0%

Koncernens resultatutveckling, mnkr
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Koncernens soliditet inklusive
samtliga pensionsåtaganden, procent
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Ekonomisk översikt
kommunen

Ekonomiskt resultat, mnkr

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?

80
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50
40
30
20
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0

75,6
58,2
48,4
33,7

29,0
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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
83,0

80,9

80
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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

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
2015
2016
2017
2018

66,0
177,6
121,7
90,0
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Budgetavvikelser

Finansiering

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
36,4

40

20
10

29,7

25,0

30

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.

9,3

0
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-1,4
2018
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Nettoinvesteringar, mnkr
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skuldsättning har kommunen.
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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
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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 självfinansieringsgraden 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.
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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.

Självfinansieringsgrad, procent
Soliditet inkl. samtliga
pensionsåtaganden, exkl. internbank
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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
22

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.

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

Andel 2018, %

51,2 27,8

21,1

0,0

30,0 30,0
0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0
,0

Kommunens låneskuld, mnkr
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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.
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Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgår till
108,7 mnkr vid utgången av 2018
(2017: 110,5 mnkr).

Utlåning till bolagen, mnkr

600

591,4

661,4

611,6

631,5

2016

2017

581,5

400
200
0
2014

2015

2018

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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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.
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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).

Kommun
Region
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104,1
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21,30

Genomsnitt i regionen
Kommun
Region

11,48

11,48

32,78

32,78

20,70

20,74

Genomsnitt i riket
Kommun

Finansiella placeringar, mnkr
95,8

2018

Ulricehamns kommun

Region/landsting

120

2019

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.
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Balanskravet
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.

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 resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare års avsättningar
uppgår resultatutjämningsreserven till
51,4 mnkr.
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott
att återställa.
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Balanskravet, mnkr

Känslighetsanalys
2018

Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster

33,7
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

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

REVISION

Årsbudget
efter
justeringar

Avvikelse
mot budget

2018

1,5

1,4

0,1

1 335,1

1 336,5

-1,4

98,3

87,2

11,1

0,9

0,0

0,9

54,8

56,9

-2,1

510,4

514,8

-4,4

Sektorstöd välfärd
Individ och familjeomsorg

12,6
57,4

11,1
59,5

1,5
-2,1

Funktionsnedsättning
Äldreomsorg

24,3
72,8

22,8
71,6

1,5
1,2

Beställning och kvalitet

343,3

349,8

-6,6

Sektor lärande
- varav:

590,5

599,5

-9,0

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

81,1

78,1

3,0

TOTALT

1 336,6

1 337,9

-1,3

FINANSFÖRVALTNING

1 367,3

1 371,6

4,3

30,7

33,7

3,0

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsstab
varav KS oförutsett
Sektor miljö- och samhällsbyggnad
Sektor välfärd
- varav:

Sektorstöd lärande

Sektor service

TOTALT
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Investeringsredovisning
Projekt, belopp i mnkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Tre rosors förskola, ombyggnation
IT-investeringar
Hössna förskola
Komponent-fastighetsunderhåll
Stadsbibliotek
Tillbyggnad Förskolan Hökerum
Homologisering världscup 2019
Ny förskola i centralorten
Underhåll Ryttershov
Ombyggnad centralarkiv
Rönnåsen etapp 1 industrigata
Handelsträdgården
Hester 5:6
Sanatorieskogen 1:31
Upprustning Hössna skolgård
Projektering Sim & sporthall
Tillgänglighetsanpass. lokaler
Hökerums skola, skolgård
Ytterbelysning skolgård mm utbyte
Upprustning gator
Rönneskog 1
Offentliga lekplatser-upprustning
Tingsholmsgymnasiet energieffektiv
Gällstad skola energieffektiv.
Gemensamt elevregistersystem
Trygghetslarm
Installationer kök
VO-boende/förskola Gällstad
Ombyggnad reception Stadshuset
Hökerums skola, om-/tillbyggnad
Ombyggnation Rum för alla
Ny- och ombyggnationer av hållplatser
Övriga projekt mindre än 1 mnkr
Planerade investeringar, ännu ej beslutade

2,7
23,7
11,0
11,9
0,2
1,9
5,5
0,5
1,1
0,4
0,5
0,0
2,8
2,7
4,7
0,5
0,1
2,1
1,5
1,5
0,1
1,1
-0,1
1,3
0,2
0,9
0,4
0,1
1,2
1,2
0,5
1,3
10,4
0,0

47,0
21,0
18,5
14,8
8,0
6,3
5,5
5,3
5,3
4,9
3,3
3,0
2,8
2,7
2,0
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,5
25,0
58,0

44,3
-2,7
7,5
2,9
7,8
4,4
0,0
4,8
4,2
4,5
2,8
3,0
0,0
0,0
-2,7
1,5
1,7
-0,3
0,2
0,0
1,3
0,2
1,3
-0,2
0,8
0,1
0,6
0,9
-1,2
-1,2
-0,5
-0,8
14,6
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).

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.

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.

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.

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

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 LSSbostäder (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.

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.

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
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Totalt antal anställda, månadsavlönade

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

2115

2158

2168

2017

2018

1964
1890

2014

2015

2016

Antal anställda per sektor, månadsavlönade

Utfall
2018
Arbetad tid i årsarbeten,
månads- och timavlönad
personal

2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750

1 880

Utfall
För2017 ändring
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

Kommunledningsstab
Miljö- och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

Totalt

2018

2017

54,7
56,2
737,8
221,7
653,4

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

1 723,8

1 694,5

Kommunledningsstab
Miljö- och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

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.

2017

62
62
898
272
877

63
60
5
899
265
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)

Kommunledningsstab
Miljö- och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

Totalt

Antal månadsavlönade

2018

2018

2017

0,4
1,5
29,9
11,6
102,7

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

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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Heltid och deltid
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

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2016

2017

2018

Heltid

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.

Andel kvinnor och män

Fyllnads- samt övertid, årsarbetare
2018

2017

0,1
0,1
6,7
1,1
7,4

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

15,4

15,4

Kommunledningsstab
Miljö- och
samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

Totalt

Deltid

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 chefsutvecklingsprogrammet där kull 5 avslutades i september och
en ny kull startade i oktober 2018.
Andelen kvinnor och män av totala antalet
anställda, i %

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 %

Kommunledningsstab
Miljö- o samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Välfärd

Totalt
Service
Ser

Kvinnor
2018

Män
2018

100
99
96
98
97

95
100
94
99
98

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.

Kvinnor
2018

Män
2018

Kommunledningsstaben
Miljö- o samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

82
58
79
73
87

18
42
21
27
13

Totalt

81

19

Personalomsättning
Antal
Nyanställda anställda
1/1

Av- Anställda Personalgångna
31/12 omsättning

Kledning

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 personalomsättningsmått 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.

Sjukfrånvaro, i %

Pensionsavgångar

I åldersintervallet 30-49 år ser vi nu en minskning
av kvinnornas sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för
männen i samma åldersgrupp har dock ökat.

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
Män

46,9
45,2

46,4
45,1

46,5
45,7

46,9
46,0

Totalt

46,6

46,1

46,4

46,8

Sjukfrånvaro
Utfall
2018
Sjukfrånvaro, %
Långtidssjukfrånvaro/
total sjukfrånvaro, %

Utfall Föränd2017
ring

6,2

6,2

0,0

40,7

44,5

-3,8

2018
Kv Män
-29 år
30-49 år
50 år-

4,3
5,6
8,5

2,8
4,1
6,2

Totalt

6,6 4,7

2017

Tot Kv Män
3,9 3,7
5,3 6,7
8,1 8,0

2,6
2,9
4,5

6,2 6,8 3,5

2016
Kv Män

3,4 3,8
6,0 7,0
7,3 8,1

2,0
4,4
5,4

3,4
6,5
7,6

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 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
Miljö- och samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd

3,6
3,8
5,1
7,6
7,3

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

Totalt

6,2

6,2

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.
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Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro antal

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.

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per månad

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

2017

Service
Välfärd
Välfärd

2,3
1,9
28,9
14,3
48,2

1,6
3,5
32,9
13,7
50,8

Totalt
Service

95,6

102,5

Kommunledningsstab
Miljö- och
samhällsbyggnad
Lärande

Ser

2018

2017

2016

2015

Kvinnor

40,2

45,4

45,3

46,6

Män

43,8

36,9

35,7

37,9

40,7

44,5

44,1

45,5

Totalt

2018

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.

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
Miljö- och
samhällsbyggnad
Lärande
Service
Välfärd
Välfärd

0,6
0,3
13,3
6,8
24,2

1,8
1,9
17,4
8,3
27,0

1,1
1,6
17,6
4,6
25,4

0,7
2,6
17,1
9,5
28,5

Totalt
Service

45,1

56,0

50,3

58,4

Ser
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)

Personalkostnader

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. HMEindex 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.

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.

Index

Personalkostnader, mnkr

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.

2018 2017 Föränd- Förändring ring %
Månadsavlönade
660,4 632,1
Timavlönade
50,7 48,5
Arvoderade
9,6 11,3
Förtroendevalda
5,9
5,3
Sysselsatta i
arbetsmarknadsåtgärder
5,7
4,7

Totalt

732,4 701,9

28,4
2,2
-1,6
0,7

4,5 %
4,6 %
-14,3 %
12,5 %

1,0

20,4 %

30,6

4,4 %

Personalkostnader månads- och timavlönade,
mnkr
2018
Månadslön/ Timlön
Sjuklön
Övertid/ Mertid
OB/ Beredskap/
Jour
Totalt

2017 Föränd- Förändring ring %

661,9
13,6
9,3
26,4

633,8
11,8
9,1
25,7

28,1
1,8
0,2
0,7

4,2 %
14,5 %
0,7 %
2,5 %

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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uppdrag och enheten har påverkats av en vakant
tjänst som upphandlare under del av 2018.

Kommunledningsstab
Resultat (mnkr)

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

5,8
93,0
87,2

5,7
82,6
76,9

8,1
105,5
97,4

Budget

98,3

89,8

105,5

Budgetavvikelse

11,1

12,9

8,1

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

55,1
3,6%

45,2
4,3%

9,9
-0,7

2,3

1,6

0,7

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

73,1%

67,4%

63,2%

Antal löneutbetalningar

34 737

31 128

33 501

Antal supportsamtal lön

5 750

6 325

6 072

31

25
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Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Volymtal
Andel e-faktura av
leverantörsfakturor

Antal besvarade motioner
Antal besökare webbplats
Antal följare Facebook

178 330 196 353 168 202
3 767

3 531

3 116

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.

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 etjänstprojekt 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.

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
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2018
2018

Utfall
2017

Samhällsutveckling
Samverkansnämnd
Miljö- och bygg

48,0
0,2
8,7

45,4
0,2
9,2

46,6
0,2
7,3

Sektor MSB

56,9

54,8

54,1

Utfall Budget
Utfall
Utfall
2015 2017
2016
2018

Utfall
Utfall
2016
2016

16,820,2 15,321,3
64,677,1 68,175,4
21,656,9 24,654,1
47,8
52,8
54,8
56,9

20,921,1
69,769,9
25,748,8

Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)
Intäkter
Intäkter
Kostnader
Kostnader
varav personalkostnader
Nettokostnader
Verksamhetens resultat
Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med
långtidssjukfrånvaro

Volymtal
Antal planuppdrag
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal fattade bygglovsbeslut
Antal inkomna och upprättade
ärenden (miljöskydd)
Antal inkomna och upprättade
ärenden (livsmedel)

-2,1

Utfall
2018

2,8

48,8
52,8
4,0

Utfall Förän2017 dring

57,72
3,8%

51,36
5,8%

6,36
-2

1,9

3,5

-1,6

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

51
306

54
366

50
409

304
1301

375
714

336
845

438

341

358

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.

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.

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
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varje område. Några skolor har även förstärkts med
biträdande rektorer under 2018.

Sektor lärande
Nettokostnader (mnkr)
Sektorsstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm

Sektor lärande

Utfall Budget
2018
2018

Utfall
2017

64,2
132,5
254,1
148,7

65,3
132,9
250,0
142,3

*
*
*
*

599,5

590,5

565,5

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett 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

Resultat (mnkr)

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

89,0
688,5

87,5
653,0

78,6
624,2

Nettokostnader

599,5

565,5

545,7

Budget

590,5

565,7

546,1

-9,0

0,2

0,4

Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Volymtal
Barn i pedagogisk omsorg
Barn i förskolan
Elever i fritidshem
Elever i grundskolan
Elever i grundsärskolan

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

767,6

737,7

29,9

5,0%

5,4%

-0,4%

28,9

32,9

-4,0

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

28
1226
1046
2847
28

29
1134
1070
2894
25

20
1085
978
2777
22

953

942

939

10

9

11

Elever i gymnasiet
Elever i gymnasiesärskolan
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

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 introduktionsprogrammets 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)

En översyn av verksamhetens barnhälsa gjordes
under året och från 1 september 2018 är den
organiserad under verksamhetschefen.
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016
*

Intäkter

23,0

*

155,5

*

*

Nettokostnader

132,5

*

*

Budget

132,9

*

*

0,4

*

*

Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

202,3

*

*

4,9%

*

*

6,2

*

*

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

*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.

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.

Under 2018 har en förtätning av digitala verktyg till
personalen genomförts.
Verksamheten har påbörjat implementeringen av
den reviderade läroplanen inom förskolan.
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Grundskola
Resultat (mnkr)

För verksamheten har det tillkommit ytterligare
statsbidrag från Skolverket som har sökts och
beviljats.
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

35,5
289,6

*
*

*
*

Nettokostnader

254,1

*

*

Budget

250,0

*

*

-4,1

*

*

Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

355,4

*

*

5,4%

*

*

15,1

*

*

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

*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.

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 ruttplaneringssystemet) 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.

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.
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Tingsholm
Resultat (mnkr)

Musikskolan erbjöd bild, form, foto, film och
showkurser med hjälp av bidrag från Statens
kulturråd.
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

27,9
176,6

*

*

Kostnader

*

*

Nettokostnader

148,7

*

*

Budget

142,3

*

*

-6,4

*

*

Intäkter

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

184,1

*

*

4,3%

*

*

6,5

*

*

Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett under 2018.

Väsentliga händelser

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.

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.

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.

Inför höstterminen startades två nya nationella
program, estetprogrammet inriktning musik och
bygg- och anläggningsprogrammet.

Vuxenutbildningen visar ett överskott. Detta beror
på ökad tilldelning från schablonersättning från
Migrationsverket i december och vakant tjänst
under året.

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.
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En annan stor utmaning är teknikutveckling och
välfärdsteknik. Det har under året arbetats fram en
handlingsplan innehållande ett antal olika
utvecklingsområden.

Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr)
Sektorsstöd välfärd
Beställning och kvalitet
Funktionsnedsättning
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg

Sektor välfärd
Resultat (mkr)

Resultat
Intäkter (mnkr)
Kostnader
varav personalkostnader
Intäkter
Kostnader
Verksamhetens resultat

Utfall Budget
2018
2018

Utfall
2017

11,1
349,8
22,8
59,5
71,6

12,6
343,3
24,4
57,4
72,8

13,1
323,9
24,9
48,3
71,0

514,8

510,4

481,3

Utfall Budget Utfall
2015
2016
2016
Utfall
Utfall
Utfall
16,8
15,3
20,9
64,6
2018 68,1
2017 69,7
2016
21,6
324,1 24,6
329,5 25,7
377,7
838,9 52,8
810,7 48,8
821,5
47,8

Nettokostnader

514,8

481,3

443,9

Budget

510,4

492,0

463,7

-4,4

10,7

19,8

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
Arbetstid
Antal medarbetare igenomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

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

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

766,5

778,1

-11,6

7,2%

6,9%

0,3%

48,2

50,8

-2,6

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

452
17,9
146

461
16,1
147

460
13,8
158

57

0

239

Antal externa vårddygn, barn

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.

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

28,0
377,9

26,0
349,9

21,3
342,9

Nettokostnader

349,9

323,9

321,6

Budget

343,3

333,0

325,0

-6,6

9,1

3,4

Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

81,4

82,1

-0,7

10,2%

8,8%

1,4%

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.

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.

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
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Funktionsnedsättning
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

98,4
121,2

86,9
111,8

87,0
102,8

Nettokostnader

22,8

24,9

15,8

Budget

24,4

22,5

16,3

1,5

-2,5

0,6

Resultat (mnkr)
Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

194,1

183,7

10,4

6,2%

7,4%

-1,2%

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
Kostnader

39,3
98,8

68,8
117,0

109,2
141,2

Nettokostnader

59,5

48,3

32,0

Budget

57,4

53,1

43,2

Budgetavvikelse

-2,0

4,9

11,2

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

97,7

118,8

-21,1

4,7%

4,4%

0,3%

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.

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.

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
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Äldreomsorg
Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

157,9
229,5

147,0
218,0

147,9
212,4

Nettokostnader

71,6

71,0

64,5

Budget

72,8

69,3

64,9

1,2

-1,6

0,4

Resultat (mnkr)
Intäkter
Kostnader

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

383,1

381,9

1,2

7,8%

7,1%

0,7%

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
högre sysselsättningsgrad i sin grundanställning och
tidigare sparade dagar har fått ett större värde nu.
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Sektor service
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2018
2018

Utfall
2017

Sektorstöd service
Fastighet *
IT
Kommunservice *
Kost
Kultur och fritid *

2,1
-1,8
-0,6
24,8
6,2
47,4

2,8
-1,3
0,0
25,0
6,6
48,0

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

Sektor service *

78,1

81,1

71,2

*Jämförelsesiffror ej rättvisande då organisationsförändringar
har skett från 2017 till 2018.

Resultat (mnkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budget

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

240,1
318,2
78,1

232,9
304,1
71,2

226,8
292,8
66,0

81,1

74,4

69,9

3,0

3,2

3,9

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Volymtal

Utfall
2018

Utfall Förän2017 dring

233,3
7,6%

235,0
6,2%

-1,7
1,4%

14,3

13,7

0,6

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 vårdoch 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
med cirka 0,5 mnkr men redovisar endast ett
marginellt budgetunderskott på totalen.
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Koncernföretag
UEAB

Ulricehamns Stadshus AB
Belopp (mnkr)

2018 Budget
2018

Intäkter
Kostnader

2017

0,4
-1,1

0,4
-1,2

0,4
-1,1

-0,7

-0,8

-0,7

Koncernbidrag

1,3

1,3

1,3

Resultat före skatt

0,6

0,5

0,6

Resultat efter
Fin. poster

Väsentliga händelser

Belopp (mnkr)
Intäkter
Kostnader

Resultat efter
Fin. poster
Koncernbidrag

2018

Budget
2018

2017

267,5
-209,1

257,2
-207,1

257,1
-194,6

58,4

50,1

62,5

-9,5

-9,5

-9,5

0,4

0,1

0,3

Resultat före skatt

Personaltal
2018

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.

Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

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.

Väsentliga händelser

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.

72,0
3,6%

Förän2017 ndring
74,0
5,0 %

-2,0
-1,4 %

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)
Intäkter
Kostnader

2018 Budget
2018

2017

81,6
-73,3

74,5
-67,8

97,1
-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
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

20,0
11,6%

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 %.

Förän2017 ndring
18,9
7,6 %

1,1
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
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NUAB
Belopp (mnkr)

2018 Budget
2018

2017

Intäkter
Kostnader

1,7
-9,9

1,9
-10,1

2,9
-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
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

7,8
1,2%

Förän2017 ndring
8,5
1,1 %

-0,7
0,1 %

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.

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.
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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 Individoch 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 ITområdet. 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,
redovisning avbrott och incidenter samt hur
beredskapen nyttjats.
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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
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1
2,23

Avskrivningar/ Nedskrivningar

Koncernen
2018

2017

Kommunen
2018

532,1

557,1

253,9

291,4

-1 696,5

-1 654,9

-1 533,4

-1 505,5

-109,9

-109,7

-62,9

-56,9

2017

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3

-1 274,3
1 038,9

-1 207,5
1007,4

-1 342,4
1 038 9

-1 271,0
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

6,24

-8,5

-9,8

-10,5

-9,6

95,1

152,8

33,7

75,6

-8,5

-12,2

86,6

140,6

33,7

75,6

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader
Årets resultat

Kassaflödesrapport
Belopp i mnkr
Not

Koncernen
2018

2017

Kommunen
2018

2017

89,5

152,2

33,7

75,6

7

127,3

112,4

64,4

59,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
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

-1,7

4,6

-1,9

4,4

8,2

-19,1

-2,1

6,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHET

184,5

284,8

84,6

160,4

Investering i materiella anläggningstillgångar

Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder

-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

-202,5

-244,4

-93,9

-139,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,9

-8,3

-2,9

-8,3

36,4

-112,2

48,0

-122,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

18,4
159,0

-71,8
230,8

38,7
98,8

-101,2
200,0

Likvida medel vid periodens slut

177,4

159,0

137,5

98,8

Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Ökning långfristigt placerade medel
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
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Balansräkning
Belopp i mnkr

Not Koncernen
2018

2017

Kommunen
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

2 055,2

2019,4

917,3

885,0

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

176,9

174,1

912,8

960,0

2 238,0

2 200,7

1 836,0

1 852,2

13

3,0

1,7

3,0

1,7

13,0

11,3

9,3

7,4

14

160,2

128,5

73,8

70,9
60,1

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd
-Fordringar
-Kortfristiga placeringar

60,0

60,1

60,0

-Kassa och bank

117,4

98,9

77,5

38,6

Summa omsättningstillgångar

350,6

298,8

220,6

177,0

2 591,6

2 501,2

2 059,7

2 030,9

86,6

140,6

33,7

75,6

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

22

-Årets resultat
-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

0

10,1

Minoritetsintressen
Avsättningar
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

17,5

15,8

17,5

15,8

-Andra avsättningar

15,16

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

17,20

454,8

463,7

454,8

463,7

21

108,7

110,6

108,7

110,6

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
-Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller
avsättningar
-Övriga ansvarsförbindelser
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Noter, upplysningar
(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet)

Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncernen
2018 2017

Kommunen
2018 2017
119,6 151,4
43,9
44,0
96,0
90,4
0,0 78,3
0,0

Verksamhetsknutna bidrag
Avgifter
Försäljning, hyror
Övriga intäkter

Totalt
532,1 557,1 253,9 291,4
därav jämförelsestörande poster
6,8
8,6
-Reavinster försäljning tomter
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
kostnader
Personalkostnader inkl. reseers.
Kostnader för pensioner
Bidrag
Köp av verksamhet
Övriga kostnader

Koncernen
2018 2017

Generella bidrag från staten
Totalt

Not 5 Finansiella intäkter

966,7

922,3

80,2

97,3

Räntor likvida medel
Räntor utlämnade lån
Utdelning aktier
Övriga finansiella intäkter

52,1

49,0

204,6

197,7

229,8

239,2

Kr/invånare
Preliminära
skatteinbetalningar under året
-61

Kommunen
2018
2017
1 043,9 1 011,0
-1,5

-4,8

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 221
Slutavräkning föregående års
skatteintäkter

Slutavräkning enl SKL
Att korrigera för året
Summa skatteintäkter

10,1
-0,2
17,6
42,1

1,7

2,8

16,6

16,7

330,8 327,4

Koncernen
2018 2017

Totalt
därav jämförelsestörande poster

8,2

35,3

-Utdelning från Stubo Holding
AB
-Reavinster i pensionsportföljen

0,0

24,0

4,3

8,4

Not 6 Finansiella kostnader

Prognos enligt SKL i
föregående års bokslut

-1,0
3,8
13,3
48,7

Kommunen
2018 2017
0,0
0,0
8,4
8,6
2,0
1,1
6,5
11,7
16,9

21,4

4,3

8,4

9,9

Not 3 Skatteintäkter

SKL's prognos för årets
avräkningslikvid

Kommunen
2018 2017
247,7 238,3

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

Kommunen
2018 2017

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

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

-204
-351
-3,5

1,2

1 038,9 1007,4

Koncernen
Räntekostnader Kommunen
Övriga finansiella kostnader
2016
2015
Totalt
2016
2015

Koncernen
2018 2017

8,5

Räntekostnader
Not 7 Specifikation10,3
av ej likviditetspåverkande poster11,2
Övriga finansiella
Justering
för av- och
kostnader
nedskrivningar
1,5avsättningar
Justering för gjorda
0,4 av bidrag till
Justering för upplösning
Totalt infrastruktur
12,3
statlig
13,1
Justering för övriga ej
11,8
likviditetspåverkande poster
11,6
Totalt

9,8

Kommunen
2018 2017
8,5
9,1
0,5
0,5
10,5

9,6

Kommunen
2018 2017
62,9
56,9
1,6
1,8
-0,1

-0,1

0,0

0,9

64,4

59,5
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Not 9 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Not 10 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

Kommunen
2018 2017
7,2
0,0

7,6
0,0
0,0

-1,7
0,4

-1,9
1,5
0,0

5,9

7,2

Kommunen
2018 2017
759,4 734,8
27,9
47,9
-0,8
-1,1
0,0
-42,6
44,2

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

Antal
10 000

Totalt

Kommunen
2018 2017
10,0
10,0
15,3
15,3
2,4
2,4
1,2
1,2
190,1
190,1
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
Räntebärande inkl. fonder
Aktier inkl. fonder
Likvida medel
Årets avkastning

Kommunen
2018 2017
63%
46%
37%
53%
0%
1%
2,8
8,4

Totalt placerat

107,0 104,1

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

Kommunen
2018 2017
255,0 255,0
1,4
1,5
281,2 281,2
0,0
50,0
45,3
45,3
3,9
3,9

Totalt

586,8 636,9

-41,7
20,3

788,9 759,4

Kommunen
2018 2017
52,5
39,1
29,1
25,5

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från el. till annat slag av tillgång
Övrigt

-18,6
0,0
0

-12,1
0,0
0

Redovisat värde vid periodens slut

63,0

52,5

Not 11 Övriga materiella
anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från el. till annat slag av tillgång

Kommunen
2018 2017
73,1
31,3
36,8
63,6
-44,5 -21,8

Redovisat värde vid periodens slut

65,4

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

73,1

Not 12 Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga placerade medel för
pensioner fordringar
Långfristiga

Kommunen
2018
2017
219,0
219,0
107,0
104,1
586,8
636,9

Summa finansiella anläggningstillgångar

912,8

Kommunen
2018 2017

Kommunen
Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet*

3,0

1,7

2016 2011 att medfinansiera
2015
* Kommunstyrelsen beslutade
ny GC-väg utmed
väg 1829. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen medel för slutreglering
Bidrag GC-väg utmed väg 1829 *
av avtal med Trafikverket för breddning och förhöjd standard av
1,8 redovisas i
Ulricehamnsmotet (utmed Riksväg 40). Bidragen
2,6
balansräkningen och upplöses
på 25 år.

Not 14 Fordringar
Kundfordringar
Fordringar på staten
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

Koncernen
2018 2017
68,7
52,0

91,5

76,5

160,2 128,5

Kommunen
2018 2017
7,1
5,0
43,4
40,4
19,9
18,9
3,5
6,6
73,8

70,9

960,0
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Not 15 Avsättningar

Kommunen
2018 2017

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

15,8
-0,6
0,0
1,4
0,1
0,3
0,0
0,1

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

Utgående avsättning

17,1

15,8

Övriga avsättningar

Kommunen
2018 2017

Slutttäckning deponi
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråkstaget under året
Förändring av nuvärdet
Outnyttjat belopp återfört under året

43,2
0,0
-6,5
0,0
0,0

45,7
0,0
-2,5
0,0
0,0

Utgående avsättning

36,7

43,2

Avsättning för statlig infrastruktur
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråktaget under året
Outnyttjat belopp återfört under året

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Utgående avsättning

0,0

0,0

Värdereserv utlämnade lån
Ingående värde
avsättningar under året
ianspråktaget under året
förändring av nuvärdet
outnyttjat belopp återfört under året

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

1,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Utgående avsättning

1,4

1,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utgående avsättning

0,0

0,0

Särskild avtals/ålderspension
Kommunen
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
2016
2015
Pensionsavtal förtroendevalda
Särskild pensioner
avtals/ålderspension
Summa
Löneskatt

0,0

0,5
Summa avsatt till pensioner
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
7,2

7,8

Pensionsavtal förtroendevalda
4,0
1,3

Kommunen
2018 2017
0,0
0,0
6,8
6,8
7,3
5,9
14,1
3,4

12,7
3,1

17,5

15,8

Kommunen
2018 2017

Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav nyintjänad pension
varav ränte- och basbeloppsuppräkning
varav ändring av försäkringstekniska grunder
varav pension till efterlevande
varav övrigt
Årets utbetalningar
Årets förändring särskild löneskatt

15,8
0,2
1,5
0,4
0,0
0,0
0,0
-0,7
0,3

13,9

Utgående avsättning

17,5

15,8

Not 17 Pensionsförpliktelser
Kommunen
Pensionsförpliktelser
i balansräkning
2016
2015
Pensionsförpliktelser
med ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelser
i
balansräkning
Summa pensionsförpliktelser
Finansiella pensionstillgångar
13,9
11,9
-Marknadsvärde 107,0 mnkr
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad KPA
Överskottsfond KPA
519,6
548,9
Överskottsfond
Skandia
Summa pensionsförpliktelser

1,8
0,3
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,4

Kommunen
2018 2017
17,5
15,8
454,8

463,7

472,3 479,5
107,0 104,1
365,3

375,4

98,0% 96,0%
0,0
0,0
1,8
0,8

533,5
560,8
Not
18 Långfristiga
skulder
Finansiella
pensionstillgångar

Koncernen
Kommunen
2018
95,7 2017 2018 2017
Koncernen
95,8
475,0 475,0
Kommunen
Långfr. lån, Kommuninvest
-Marknadsvärde
95,6
mnkr
0,0
0,0
Långfr.
lån, Handelsbanken
2016
2015
0,0
0,0
Långfristig leasingskuld
2016
18,0
15,9
Skuld för investeringsbidrag
Återlånade medel 2015
(ej finansierade pensionsTotalt
617,9 613,8 493,0 490,9
förpliktelser
Långfr.
lån, Kommuninvest
437,8
465,1
Not 19 Kortfristiga475,0
skulder

Bredbandsutbyggnad
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråktaget under året
Förändring av nuvärdet
Outnyttjat belopp återfört under året

Not 16 Pensionsavsättningar

Specifikation: Avsättningens förändring över
året

431,0
Leverantörsskulder
Långfr. lån, Handelsbanken
Skatteskulder o moms
Semesterlöneskuld
90,0
Okompenserad ö-tid
90,0
Anställdas skatter
Långfristig
leasingskuld
Arbetsgivaravgifter
Pensionssk inkl löneskatt
Övriga interimsskulder
0,0
0,0
Totalt
Skuld för investeringsbidrag

Koncernen
2018 2017

Kommunen
2018 2017
56,3
61,5
2,6
10,6
57,7
53,6
1,8
1,7
16,6
15,1
19,7
18,2
39,7
40,5
39,8
35,1

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

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits
16,1
upp bland skulderna
eller avsättningarna
18,2
Pension till efterlevande
Totalt
699,7
Intjänad pensionsrätt
per 1997-12-31
652,9
Livränta
581,1
539,2
PA-KL och äldre utfästelser

Kommunen
2018 2017
3,9
3,0
303,0 307,9
11,9
12,5
47,2
49,8

Summa
Löneskatt

366,0
88,8

Utgående ansvarsförbindelse

454,8 463,6

373,2
90,5

Summa pensioner
11,2

9,6

2,7

2,3

Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
13,9
11,9
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Not 21 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunen
2018 2017
96,0
97,5
0,0
0,0
0,2
0,2
7,6
7,8
0,0
0,0
4,7
5,0
0,2
0,1

Not 23 Leasingavgifter lös egendom
2018

2017

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

Inom 1 år

0,7

5,6

Senare än 1 år men inom 5 år

0,3

1,0

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
Ulricehamns
IF
ingåtts
ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
5,4
medlemskommunerna5,3
vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
Totalt
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
121,3
lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i144,5
förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.

Senare än 5 år

0,0

0,0

1,0

6,6

Totala minimileaseavgifter

0,0

00
0,0

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 201812-31 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.

Framtida finansiella kostnader

0,0

0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

0,0

0,0

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

Stadshus AB
Kommunen
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
2016
2015
Förlustansv egna hem
Ulricehamns
Stadshus
AB IFK
97,5 Ek förening 99,0
Fotbollshall Ulricehamn
Ulricehamns IF
nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
Kommunala hyresgarantier
10,2
30,8
Totalt
108,7 110,6
Förlustansv egna hem
0,3
Ulricehamns kommun har i september 2008
ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld 1,0
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och
framtida förpliktelser.
288 kommuner som per 2018-12-31
Fotbollshall
UlricehamnSamtliga
Ek förening
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
8,0
likalydande borgensförbindelser.

8,3

Not 22 Eget kapital,
koncernen
Vid årets början
Omföring av föregående års
resultat

Resultatutjämningsreserv
51,4

Övrigt
Årets
eget resultat
kapital
1 250,5
140,6
140,6

-140,6

51,4 1 391,1

86,6

Avsättning till
resultatutjämningsreserv
86,6

Årets resultat
Vid årets slut

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:

Operationell leasing - datautrustning
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:

Finansiella leasingavtal vars avtalstid
överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller
enligt följande:

Not 24 Derivatinstrument
2018-12-31
Nominellt
belopp
-162,0
Ränteswappar

Säkrad volym Marknadsvärde
-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

Intäkter

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.

Skatteintäkter

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.

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).

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
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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.

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

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
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Revisionsberättelse
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Revisionen
Resultat (mnkr)
Verksamhetens kostnader
Avvikelse mot budget

Budget
2018 2018
1,4
0,1

1,5
*

Nämnderna och förvaltningen
2017
1,2
*

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.
.

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

Framtiden

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.

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi
uppdaterar planen fortlöpande.

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.

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.

Vi inbjuder regelmässigt företrädare för
kommunens verksamheter till våra sammanträden
för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i
nätverksträffar med övriga förtroendevalda
revisorer i regionen.
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Revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktige
Ulricehamns kommun

REVISIONSBERÄTTELSE ÅR 2018
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Vår granskning har utförts enligt god revisionssed.
Enligt Kommunallagen skall fullmäktige fastställa mål för nämndernas
verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns definition av god
ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och
verksamhetsmässiga. De skall vara så tydliga och mätbara att nämnderna har
möjlighet att följa, analysera och åtgärda eventuella avvikelser. Budgeten
innehåller tre finansiella mål och tjugotre verksamhetsmål.
Finansiella mål:
• Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar skall inte överstiga
målvärdet. Målvärdet är 0 kr. Ingen nyupplåning har skett. Därmed är målet
uppfyllt.
• Resultatet skall exklusive jämförelsestörande poster uppgå till lägst 2,4 % av
skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultatet uppgår till ca 1,8 %. Målet
är därmed inte uppfyllt.
• Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat
minst i nivå med budget. Verksamheternas underskott mot budget uppgår
sammantaget till 1,4 mkr. Målet är därmed inte uppfyllt.
Kommunen når inte två av tre finansiella mål. Avvikelserna är relativt små och
kan accepteras ett enskilt år men får absolut ej vara början på en trend.
Verksamhetsmål:
Av de tjugottre verksamhetsmålen bedöms 14 mål uppnås, 8 mål bedöms inte
uppfyllas och ett mål följs inte upp.
Av de mål som inte bedöms uppfyllas vill vi särskilt fästa kommunfullmäktiges
uppmärksamhet på följande mål:
Andelen elever i årskurs 6 med godkända betyg skall öka. Andelen elever med
godkända betyg minskar för andra året i rad. Sammantaget är minskningen 5,6
procentenheter de två senaste åren.
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Andelen behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka.
Andelen behöriga elever har minskat med 3 procentenheter.
Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga målvärdet 12
st. Utfallet är 14 st.
I Ulricehamns kommun ska det alltid finnas tillgängliga tomter färdiga för
försäljning, i centralorten ska antalet inte understiga målvärdet 20 st. Utfallet
blev 2 st tomter. Målet uppfylldes inte heller 2016 och 2017.
Av övriga mål som ej uppnåtts är avvikelsen mot målvärdet förhållandevis liten.
Noteringar:
Årsredovisningens förvaltningsberättelse innehåller flera delar (omvärldsanalys,
finansiell analys, verksamhetsberättelser etc ) som tillsammans med
bokslutsbilagorna informativt förmedlar resultat och analys. Dock bör den
personalekonomiska redovisningen utvecklas. Exempelvis bör en analys
redovisas av vad ökningen på 32 årsarbetare beror på. Är det nya tjänster, effekter
av ”heltid som norm”, eller finns det andra förklaringar? I detta sammanhang är
det också viktigt att förändringar i antal årsarbetare förklaras i respektive
stabs/sektors verksamhetsberättelse.
Redovisningen av kommunens pensionsportfölj sker netto i årsredovisningen. En
brutto redovisning skulle framgent öka informationsvärdet. Det vill säga att
kostnader och intäkter redovisas för portföljen.
Arbetet med att utveckla/stärka den interna kontrollen har under de senaste åren
utvecklats på ett systematiskt sätt. Bokslutsbilagan ”Uppföljning av
internkontrollplan 2018” inkluderar även de kommunala bolagen.
Den totala sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2017 (6,2 %), målet anses vara
uppfyllt då målvärdet har höjts från 5,5 % år 2017 till 6,2 % år 2018.
Bedömning:
Vi bedömer att:
1. de finansiella målen uppfylls inte i tillräcklig omfattning
• verksamhetsmålen uppfylls inte i tillräcklig omfattning
• balanskravet uppfylls 2018
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig
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•

•

sammantaget har styrelsen, nämnderna och beredningarna bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställand sätt
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande (se vår bilaga 10)

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vi
tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.
Ulricehamn den 8 april 2019
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