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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
1. Justering, i tur att justera är Eva B Arnesson (KD), onsdag 5 juni  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-06-03 2019/16 
6. Antagande detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl. 2016/558 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
7. Budget- och verksamhetsuppföljning april 2019   Föredragning 2019/170 
8. Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-

2022 
2017/694 

9. Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 2018/127 
10. Reglemente för revisorerna 2019/326 
11. Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid - 

mandatperioden 2019-2022 
2018/550 

12. Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2019 2019/289 
13. Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 2019/167 
14. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2019/226 
15. Budget och verksamhetsplan för år 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
2018/820 

16. Ansökan om investeringsmedel för projektering av ett nytt vård- och 
omsorgsboende och förskola i Gällstad   Föredragning 

2018/28 

17. Fortsatt utbildning för nyanlända elever 2019/214 
18. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 2019/244 
19. Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019/216 
20. Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst 2019/260 
21. Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2019/268 
22. Svar på motion om inköp av rekonditionerade datorer   Föredragning 2016/201 
23. Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan 2017/337 
24. Svar på motion om genomförandet och uppföljning av motioner 2017/497 
25. Svar på motion om returelcykel i Ulricehamns kommun 2018/422 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
26. Intern kontrollplan för 2019 2019/288 
27. Bidrag 2019 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2019/247 
28. Avtal FOU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01--2023-12-31 2019/255 
29. Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 2019/298 
30. Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats 2019/53 
31. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, maj 2019 2019/31 
32. Hastighetsplan för Ulricehamns kommun 2016/325 
33. Ansökan om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad vid 

Lassalyckan 
2017/310 

34. Ansökan om investeringsmedel gällande utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan 

2019/245 

35. Ansökan om investeringsmedel till bergvärmeinstallation vid Stadsskogens 
förskola 

2019/278 

36. Ansökan om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny 
byggnad för omklädning tennisbanor   Föredragning 

2019/280 
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37. Avvikelse i investeringsbudget för IT gällande 2018 års budget 2019/296 
38. Svar på medborgarförslag angående resor för skolelever 2018/318 
39. Svar på medborgarförslag gällande skolskjutsreglerna 2019/36 
40. Svar på medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg 

längs Skolhusvägen, Blidsberg 
2018/569 

41. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet vid Timmele skola 2018/630 
42. Svar på medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele 

skola 
2018/686 

43. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-06-03 2018/787 
 
Hålltider under dagen 
 
Kl. 8.00 - 8.30 
- upprop, godkännande av ärendelista 
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Arbetsgrupp hela kommunstyrelsen gemensamt 
- Information från sektor lärande om arbetet med PALS (60 min) 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 – Arbetsgrupper 
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal 
Sektor välfärd 
- Välfärdsteknik – Per Holmberg 
- Öppenvård IFO – Tina Rosenberg och Carina Andersson 
 
Sektor lärande 
- Information om medicinska och psykologiska ledningssystem 
- Information från förskolan om läroplansarbete 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning 
Sektor Service 
- Information om slaget på Åsunden 
- Information om Pridefestivalen 
- Information från Kommunservice 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Riktlinjer för utbyggnad av kommunal gata 
- Genomgång av genomförda åtgärdsvalsstudier 
- Åtgärder inom potten för mindre vägnätet 
 
Kl. 13.00-13.30 Ärendeföredragning (utan debatt) 10 min/ärende 
 
Kl. 13.30-15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 

Lokal: 
NU + C  Fullmäktiges sessionssal 
S + L  Åsunden 
M + KD  Ätran 
SD  Röstesjön 
V + MP  Lilla salen, Rådhuset 
 
Kl. 15.00 Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde  



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2019-06-03 
Dnr 2019/16 
 
 
Sammanfattning 

1 Juridiska ärenden 

1.23 

Nr 221–222/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Verksamhetschef 2019-04-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 212/2019, 219/2019, 229/2019, 230/2019 

2019/242, 2019/237, 2019/256, 2019/257 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2019-04-04, 2019-04-08, 2019-04-12  
Enhetschef 2019-04-12 

2.4 Nr 223/2019 
2019/2 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2019-04-15 

2.17 Nr 246/2019, 262/2019 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-04-24, 2019-04-29 

3 Ekonomiärenden 

3.17 

250/2019 
Besluta om och teckna handlingsorder avseende värdepapper såsom, aktier, fonder, 
obligationer, och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-04-25 

3.21 

261/2019 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor och/eller 
tjänster för verksamhetsövergripande avtal 
Upphandlingschef 2019-05-02 

3.23 

Nr 220/2019 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med inköpscentraler 
Upphandlingschef 2019-04-15 

4 Mark- och fastighetsärenden 

4.3 

Nr 237/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2014-04-18 
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4.5 

Nr 235/2019 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer, samt administrera dessa 
Exploateringsingenjör 2019-04-08 

4.6 

Nr 227/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljningen kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller 
till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2019-04-15 

4.7 

Nr 238/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-04-18 

4.9 

Nr 236/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2014-04-05 

4.13 

Nr 225/2019, 233-234/2019, 256/2019, 257/2019 
Avge yttranden på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-04-15, 2019-04-18, 2019-05-02 

4.16 

Nr 247/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2019-04-02 

4.18 

Nr 226/2019, 228/2019, 232/2019, 239/2019, 240/2019, 252/2019, 260/2019, 
263/2019, 276/2019 
2019/258, 2019/263, 2019/276, 2019/248, 2019/286, 2019/304, 2019/312, 2019/316, 
2019/317 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2019-04-15, 2019-04-16, 2019-04-18, 2019-04-23, 2019-04-29, 
2019-05-02 

5 Fritidsärenden 

5.4 

231/2019 
2019/252 
Yttrande/Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2019-04-17 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 191–192/2019, 193/2019, 194/2019, 195/2019, 208/2019, 209/2019, 214/2019, 
215/2019, 216/2019, 248–249/2019, 251/2019, 258/2019, 250/2019, 266/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget 
Enhetschef 2019-04-02, 2019-04-03, 2019-04-05, 2019-04-05 
Rektor 2019-03-21, 2019-03-25, 2019-04-02, 2019-04-03, 2019-04-09, 2019-04-26, 
2019-05-03 
Sektorchef 2019-04-12, 29019-04-16 

7.7 
Nr 196–197/2019, 198/2019, 199–200/2019, 201/2019, 202/2019, 203–206/2019, 
207/2019, 210/2019, 211/2019, 217/2019, 218/2019, 241/2019, 242/2019, 243/2019, 
244/2019, 245/2019, 253/2019, 254/2019, 264/2019, 265/2019, 267-268/2019,  



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2019-05-22 
Sida 3 av 3 

269-271/2019
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader
Rektor 2019-03-18, 2019-04-04, 2019-04-07, 2019-04-09, 2019-04-10, 2019-04-11,
2019-04-12, 2019-04-23, 2019-04-28, 2019-04-26, 2019-04-24, 2019-05-02
Enhetschef 2019-02-19, 2019-03-18, 2019-04-29, 2019-05-03

8 Planärenden 

8.1 

Nr 224/2019 
Teckna planavtal 
Exploateringschef 2019-04-15 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

10.1 

Nr 272–273/2019, 274–275/2019 
2019/299 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos trafikverket 
Sektorchef 2019-04-16, 2019-04-23 

10.5 

Nr 213/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2019-04-11 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

17 Grundsärskolan 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2019-05-06 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 
2019/16, löpnummer 1765/2019 
 
Sammanfattning 

1 Juridiska ärenden 

1.23 

Nr 221–222/2019 
Begäran om utdrag ur belastningsregistret 
Verksamhetschef 2019-04-15 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 212/2019, 219/2019, 229/2019, 230/2019 

2019/242, 2019/237, 2019/256, 2019/257 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2019-04-04, 2019-04-08, 2019-04-12  
Enhetschef 2019-04-12 

2.4 Nr 223/2019 
2019/2 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2019-04-15 

2.17 Nr 246/2019, 262/2019 
Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2019-04-24, 2019-04-29 

3 Ekonomiärenden 

3.17 

250/2019 
Besluta om och teckna handlingsorder avseende värdepapper såsom, aktier, fonder, 
obligationer, och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2019-04-25 

3.21 

261/2019 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av varor och/eller 
tjänster för verksamhetsövergripande avtal 
Upphandlingschef 2019-05-02 

3.23 

Nr 220/2019 
Tilldelningsbeslut i upphandling utförd inom ramen för samarbeten med inköpscentraler 
Upphandlingschef 2019-04-15 

4 Mark- och fastighetsärenden 
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4.3 

Nr 237/2019 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Exploateringsingenjör 2014-04-18 

4.5 

Nr 235/2019 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer, samt administrera dessa 
Exploateringsingenjör 2019-04-08 

4.6 

Nr 227/2019 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet med 
kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljningen kan även ske till 
högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpris) eller 
till marknadspris efter värdering. 
Exploateringsingenjör 2019-04-15 

4.7 

Nr 238/2019 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Exploateringsingenjör 2019-04-18 

4.9 

Nr 236/2019 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Exploateringsingenjör 2014-04-05 

4.13 

Nr 225/2019, 233-234/2019, 256/2019, 257/2019 
Avge yttranden på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och granne i 
samband med bygglov eller motsvarande 
Exploateringsingenjör 2019-04-15, 2019-04-18, 2019-05-02 

4.16 

Nr 247/2019 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2019-04-02 

4.18 

Nr 226/2019, 228/2019, 232/2019, 239/2019, 240/2019, 252/2019, 260/2019, 
263/2019, 276/2019 
2019/258, 2019/263, 2019/276, 2019/248, 2019/286, 2019/304, 2019/312, 2019/316, 
2019/317 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Exploateringsingenjör 2019-04-15, 2019-04-16, 2019-04-18, 2019-04-23, 2019-04-29, 
2019-05-02 

5 Fritidsärenden 

5.4 

231/2019 
2019/252 
Yttrande/Beslut i ärenden om tillstånd enligt lotterilagen 
Enhetschef 2019-04-17 

6 Kulturärenden 

7 Personalärenden 

7.1 

Nr 191–192/2019, 193/2019, 194/2019, 195/2019, 208/2019, 209/2019, 214/2019, 
215/2019, 216/2019, 248–249/2019, 251/2019, 258/2019, 250/2019, 266/2019 
Beslut om återbesättande av tjänst, tillsvidareanställning och visstidsanställning inom 
budget 
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Enhetschef 2019-04-02, 2019-04-03, 2019-04-05, 2019-04-05 
Rektor 2019-03-21, 2019-03-25, 2019-04-02, 2019-04-03, 2019-04-09, 2019-04-26, 
2019-05-03 
Sektorchef 2019-04-12, 29019-04-16 

7.7 

Nr 196–197/2019, 198/2019, 199–200/2019, 201/2019, 202/2019, 203–206/2019, 
207/2019, 210/2019, 211/2019, 217/2019, 218/2019, 241/2019, 242/2019, 243/2019, 
244/2019, 245/2019, 253/2019, 254/2019, 264/2019, 265/2019, 267-268/2019,  
269-271/2019 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst 12 månader 
Rektor 2019-03-18, 2019-04-04, 2019-04-07, 2019-04-09, 2019-04-10, 2019-04-11, 
2019-04-12, 2019-04-23, 2019-04-28, 2019-04-26, 2019-04-24, 2019-05-02 
Enhetschef 2019-02-19, 2019-03-18, 2019-04-29, 2019-05-03 

8 Planärenden 

8.1 

Nr 224/2019 
Teckna planavtal 
Exploateringschef 2019-04-15 

9 Naturvårdsärenden 

10 Trafikfrågor 

10.1 

Nr 272–273/2019, 274–275/2019 
2019/299 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos trafikverket 
Sektorchef 2019-04-16, 2019-04-23 

10.5 

Nr 213/2019 
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Trafikplanerare 2019-04-11 

11 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12 Anmälan till överförmyndare 

13 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14 Förskoleklassen 

15 Grundskolan 

16 Gymnasieskolan 

17 Grundsärskolan 

18 Gymnasiesärskolan 

19 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

20 Särskild utbildning för vuxna 

21 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§ 

Antagande detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl. 
Dnr 2016/558 

Sammanfattning 
Detaljplanen syfte är att möjliggöra en förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 i form 
av högre bebyggelse än vad som tillåts i gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en högre 
grad av förtätning och det skapas en ny tillfartsväg för att säkerställa att transporterna till och 
inom området kan ske på ett trafiksäkert sätt. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-23 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning antagande för del av Stockrosen 1 m.fl. i Ulricehamn 
3 Plankarta antagande för del av Stockrosen 1 m.fl. 
4 Granskningsutlåtande för del av Stockrosen 1 m.fl. 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl. antas.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-23 

Tjänsteskrivelse antagande detaljplan för del av 
Stockrosen 1 m.fl. 
Diarienummer 2016/558, löpnummer 1530/2019 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syfte är att möjliggöra en förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 i form 
av högre bebyggelse än vad som tillåts i gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en högre 
grad av förtätning och det skapas en ny tillfartsväg för att säkerställa att transporterna till och 
inom området kan ske på ett trafiksäkert sätt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för del av Stockrosen 1 m.fl antas.  
 
 
Ärendet 
Detaljplanen syfte är att möjliggöra en förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 i form 
av högre bebyggelse än vad som tillåts i gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en högre 
grad av förtätning och det skapas en ny tillfartsväg för att säkerställa att transporterna till och 
inom området kan ske på ett trafiksäkert sätt. Planen är förenlig med kommunens 
översiktsplan och ligger i anslutning till redan exploaterat område vilket betyder god 
hushållning av naturresurser. Nybyggnationen beräknas att vid högsta punkt uppgå till +262 
meter över havet, vilket motsvarar cirka sex respektive sju våningar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning antagande för del av Stockrosen 1 m.fl. i Ulricehamn 
2 Plankarta antagande för del av Stockrosen 1 m.fl. 
3 Granskningsutlåtande för del av Stockrosen 1 m.fl. 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef    
 
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Richardsson 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 
 Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller 
enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra 
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, 
park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 
och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. Detaljplanearbetet tar olika 
lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.  

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för att till 
exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden 
etc., för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns ett behov av 
bostäder. En ansökan om att en detaljplan skall upprättas eller ändras kan också skickas in av 
en exploatör eller fastighetsägare. En sådan ansökan behandlas av kommunen och beslut tas 
i frågan om att påbörja detaljplanearbete eller inte. En detaljplan kan upprättas med tre olika 
förfaranden; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna 
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid 
utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.  

UNDERLAG 

Detaljplanearbetet utgår från de riktlinjer som finns i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för 
den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta 
om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller 
gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt 
avgränsat område. Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar 
ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när 
föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs 
detaljplanearbetet med ett utökat förfarande. 

PLANARBETE OCH SAMRÅD  

En detaljplan upprättas med hjälp av underlag från utredningar som kan röra 
frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När 
planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med 
sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. Ett följebrev skickas ut till sakägarna där det meddelas hur 
länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. 
Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella 
dokument, läggs upp på kommunens hemsida. I vissa fall hålls ett samrådsmöte 
och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med 
samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att 
tycka till. De som har synpunkter skall skriftligen yttra sig under samrådstiden. 
När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de inkomna 
synpunkterna i en samrådsredogörelse. 
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GRANSKNING 

Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för granskning. 
Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse skickas återigen 
ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på kommunens hemsida. 
Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter 
granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter i vad som kallas 
granskningsutlåtande. 

 

 

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT 

Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta 
detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av 
kommunfullmäktige. Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen 
överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckorna så vinner 
detaljplanen laga kraft. 

DETALJPLANEPROCESSEN FÖR STANDARDFÖRFARANDE 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustration. 

Övriga handlingar/ utredningar: 
 Geoteknisk utredning 
 Naturvärdesinventering  
 Ekosystemtjänstutredning 
 Fastighetsförteckning 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syfte är att möjliggöra en 
förtätning på delar av fastigheten Stockrosen 1 
i form av högre bebyggelse än vad som tillåts i 
gällande detaljplan. Detaljplanen innebär en 
högre grad av förtätning och det skapas en ny 
tillfartsväg för att säkerställa att transporterna 
till och inom området kan ske på ett 
trafiksäkert sätt. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Detaljplaneområdet ligger i Ulricehamns tätort 
och avgränsas i sydväst av Tre rosors väg och 
Parkgatan. Detaljplaneområdet innefattar en 
yta på cirka 31 460 m². 

Markägande 
Planområdet består av tre fastigheter 
Bogesund 1:230 som ägs av Ulricehamns 
kommun, Stockrosen 2 som ägs av Netto 
Marknad Sverige AB och Stockrosen 1 som ägs 
av Stubo AB. 

Planens förenlighet med Miljöbalken 
kapitel 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap 
Miljöbalken (MB), som rör grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen innebär en 
förtätning av redan exploaterad mark i ett 
relativt centralt läge vilket bidrar till god 
hushållning med mark- och vattenresurser.  

MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av kapitel 4. 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Detaljplanen 
bedöms inte påverka uppfyllelsen av 
miljökvalitetsnormerna för vatten och luft. Läs 
mer i kapitlet ”konsekvensbeskrivning”. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Markninvån inom planområdet är varierande, 
nivån är högre i den sydöstra delen sluttar mot 
nordväst där nivån planar ut. Marknivån 
varierar från cirka + 230 till + 242 meter över 
havet. Mindre förändringar kan komma att 
göras avseende marknivån i samband 
tillkommande gata och bebyggelse för att 
uppnå en god tillgänglighet. 

Vissa ytor som idag är vegitationsklädda 
kommer att tas i anspråk för tillkommande 
byggnader samt för att skapa en ny tillfartsväg. 
Vissa lövträd inom planområdet kommer också 
att behöva tas ner bland annat för att skapa 
god sikt vid utfart mot Parkgatan. Förslagsvis 
kan nya träd eller annan växtlighet planteras 
och placeras så att de inte skymmer sikten ut 
mot Parkgatan och samtidigt fungerar 
avskärmande mot angränsande 
kedjehusbebyggelse på fastigheterna Åsryd 1-4. 
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Kulturmiljövärden 
Planområdet omfattas delvis av riksintresset 
för kulturmiljövård som ska skyddas mot 
påtaglig skada. Detaljplanen innebär ingen 
påtaglig skada eller negativ påverkan på 
riksintresset då den del av planområdet som 
omfattas av det redan är i anspråkstaget för 
bebyggelse. Vidare bedöms inget av 
riksintressets specifika värden påverkas. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen innebär att högre bebyggelse blir 
möjlig inom den nordvästra delen av 
planområdet, som idag inte är bebyggd. I de 
delar tillåts bebyggelse upp till +256 respektive 
+262 meter över havet, vilket motsvarar cirka 
sex respektive sju våningar. I övriga delar av 
planområdet görs inga förändningar i höjd 
gentemot befintlig bebyggelse. 

Tillgänglighet och trygghet 
Ny bebyggelse ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat. Byggnationen är tänkt 
att inryma en gruppbostad vilket gör det än 
mer viktigt att såväl lokaler, gårdsmiljöer och 
bostäder är lättillgängliga. 

Detaljplanen ökar möjligheterna att inrymma 
fler bostäder och således också fler människor i 
området samtidigt som det i en befintlig 
byggnad möjliggörs för centrumverksamhet i 
markplan. Det innebär att fler personer 
sannolikt kommer röra sig i, samt till och från 
området. Folkliv och rörelse kan ses som en 
förutsättning för en ökad upplevd trygghet och 
byggnationen kommer således inte enbart öka 
tryggheten inom planområdet utan också 
skapa underlag för ett tryggare stadsliv i 
omkringliggande områden. 

Grundläggning 
En geoteknisk utredning genomförd år 2017 
påvisar att grundläggning av tillkommande 
högre bebyggelse kan utföras med plattor på 
mark. Antingen kan det göras på naturligt 
lagrad jord alternativt på återfyllt material. 
Viss byggnation kan komma att grundläggas på 
berg och viss sprängning kan komma att 

behövas. För detaljerad information se 
geoteknisk utredning daterad 2017-11-08. 

Verksamheter 
Detaljplanen möjliggör för centrumverksamhet 
i markplan i en befintlig byggnad som idag 
inrymmer en förskola. Förskolan är tänkt att 
avvecklas i samband med att nya förskolor 
byggs då lokalen inte är optimal för 
förskoleverksamhet. Lokalerna kan lämpligen 
användas för annan bostadsnära service som 
kan tillföra mer rörelse i området och andra 
värden för de närboende, vilket är anledningen 
till att centrumverksamhet också tillåts. 

FRIYTOR 

Rekreation  
Till samtliga bostadslägenheter bör det finnas 
tillhörande uteplatser eller gemensam uteplats 
där ljudnivån är acceptabel. Det är viktigt att 
dessa platser möjliggör en kvalitativ utevistelse 
för de boende i området. Närliggande områden 
och parker som kan nyttjas för rekreation och 
lek är grönområdet närmast norr om 
planområdet som löper upp till Stjärnvallen 
och Stadsparken. Det finns således goda 
möjligheter till rekreation och lek i nära 
anslutning till planområdet.  

I och med att byggande av nya bostadshus 
startar kommer tillfälliga friytor behöva 
anläggas för att säkra friytan för angränsande 
förskoleverksamhet om denna fortfarande 
bedrivs på platsen.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Det skapas en ny tillfartsväg till den nordvästra 
delen av fastigheten Stockrosen 1, där 
tillkommande bebyggelse planeras uppföras. 
Tillfartsvägen skapas  för att säkerställa att 
transporterna till och inom området kan ske på 
ett trafiksäkert sätt vid byggnation av fler 
bostäder samt för att underlätta för att klara 
tillgänglighetskraven för bostäder vid ny 
byggnation. En trafikökning kommer sannolikt 
att ske till följd av planens genomförande då 
den möjliggör för fler bostäder inom området. 
Trafikökningen bedöms bli relativt liten och 
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begränsad då den nya tillfartsvägen utformas 
som en återvändsgata. 

Utfart och staket 
I samband med att en ny tillfartsväg skapas 
inom området tillkommer utfarter från 
kvartersmark. Den nya tillfartsvägen kommer 
att ha utfart till Parkgatan.  

Det är önskvärt att den utfart som finns på 
kvartersmarken för detaljhandel närmast den 
nya tillfartsvägen enbart används för last och 
lossning för att minimera mängden 
konfliksituationer mellan fotgängare och 
cyklister. Detta då det blir två konfliktpunkter i 
nära anslutning till varandra i samband med 
den nya tillfarten. 

Gång- och cykelvägar 
I och med tillskapandet av en ny tillfartsväg 
inom planområdet kommer nuvarande gång- 
och cykelvägar utmed Parkgatan och utmed 
skogsområdet som ansluter till Furuvägen 
(utanför planområdet) att få en något 
annorlunda sträckning. Se illustrationslinje på 
plankartan.  

Till följd av den nya tillfarstvägen och en 
förändrad dragning av gång- och cykelvägar 
inom planområdet tillkommer en ytterliggare 
konfliktsituation mellan bilister, fotgängare 
och cyklister. 

Parkering 
För att minska inverkan på omkringliggande 
kvarter och gatustruktur ska parkering 
anordnas inom fastigheterna på kvartersmark. 
Beslut om antal parkeringsplatser inom 
planområdet tas i bygglovsskedet med 
bakgrund i gällande parkeringsnorm. Det är 
eftersträvansvärt att parkering utfomas så 
yteffektivt som möjligt inom kvartersmark 
avsedd för bostäder så att det finns goda 
möligheter till rikligt med ytor för lek och 
utevistelse för de boende. 

STÖRNINGAR 
Buller 
Utifrån en översiktlig bullerberäkning bedöms 
inga bostäder såväl befintliga som 
tillkommande inom planområdet överskrida 
riktvärdet för vägbuller på 60 dBA vid fasad. 
Det är dock viktigt att poängtera att dessa 
riktvärden anger maximal ljudnivå och att vid 
uppförande av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
bullersituationen, byggnader och lägenheter 
ska utformas för att skapa tysta och lugna 
miljöer. Läs mer i kapitlet ”förusättningar”. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten 
och avlopp med befintliga serviser för 
färskvatten, spillvatten och dagvattenavlopp 
inom och i anslutning till planområdet. 
Vattennätet för färsk- och spillvatten bedöms 
kunna försörjas via det befintliga VA-nätet. 
Dagvattnet kommer att behöva fördröjas inom 
planområdet då detaljplanen innebär att mer 
ytor hårdgörs. Dagvattenmagasin planeras 
anläggas i gatumark för att skapa en 
fördröjning av dagvattenflödet till 
Paradisravinen. 

Vissa ledningar blir genom detaljplanen 
förlagda på kvartersmark, möjligheten att 
skapa ledningsrätt finns då u-områden 
motsvarande en fyra meter bred 
ledningskorridor införts. 

El, fjärrvärme och bredband  
Fjärrvärme, fiber och el är anslutet till 
fastigheterna Stockrosen 1 och 2. 
Anslutningspunkter finns bland annat i  
anslutning till gång- och cykelvägen som löper 
i norra delen av planområdet. 
Fjärrvärmeldningar inom kvartersmark 
behöver troligen flyttas till följd av 
tillkommande bebyggelse. 

Belysningsstolpar och armaturer kommer att 
behöva flyttas i samband med en förändrad 
dragning av gång- och cykelvägen.  
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Avfall och återvinningsstation 
Närmaste återvinningsstation finns belägen 
vid reningsverket utmed Strandgatan cirka 
1 500 meter från planområdet. i området 
Stadsskogen drygt 700 meter från 
planområdet finns mark detaljplanelagt för en 
ny återvinningsstation.  

För tillkommande bebyggelse planeras ett 
avfallsrum (miljöhus) i anslutning till den nya 
tillfartsvägen och vändplanen med goda 
möjligheter till soptömning från den nya gatan.  

Brandvattenförsörjning 
Det finns brandposter i anslutning till 
fastigheten Stockrosen 1 i öst och i norr. 
Möjligheterna att använda dessa till 
kommande bebyggelse bedöms som goda. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
Delar av mark som tidigare varit planlagd som  
kvartersmark avsedd för handelsändamål görs 
till allmän platsmark, gata för den nya 
tillfartsvägen.  

Gränserna för den allmän platsmarken utmed 
nuvarande gång- och cykelväg justeras men 
består fortfarande av allmän platsmark avsedd 
för gata och park. 

I övrigt kvarstår den allmäna platsmarken från 
tidigare detaljplaner i form av gata (Parkgatan 
och Tre rosors väg) samt i form av park för att 
bevara de gröna ytorna och stråket utmed Tre 
rosors väg. 

Kvartersmark 
På kvartersmark tillåts B – bostäder, B1 – 
bostäder med vårdinslag, C1 - 
centrumverksamhet, E1 – transformatorstation 
och H – detaljhandel.  Centrumverksamhet är 
endast tillåtet att bedrivas i en del av 
planområdet och endast i markplan. 
Centrumverksamhet tillåts där det idag finns 
lokaler som används för kommunal service 
(förskola) och kan lämpligen nyttjas för annan 
bostadsnära service eller liknande när 
verksamheten flyttar till andra lokaler. 

Egenskapsbestämmelser 
Höjden regleras med högsta byggnadshöjd i 
meter över havet (möh) för området som är 
planlagt som kvartersmark för bostads- och 
centrumändamål. Högsta tillåtna höjd varierar 
inom området. Höjden på byggnader längs Tre 
rosors väg och den nordöstra sidan av 
planområdet är reglerad till en byggnadshöjd 
om maximalt + 250 möh vilket motsvarar 
högsta höjden på befintliga byggnader inom 
planområdet. I den norra delen av området 
utmed gång- och cykelvägen tillåts högre 
bebyggelse med en högsta tillåtna nockhöjd om 
+ 256, respektive + 262 möh vilket motsvarar 
sex respektive sju våningar. 

I den del som tillåter handel regleras högsta 
tillåtna byggnadshöjd i meter över havet och 
byggnader inte får uppföras högre än + 238 
möh.  

Kvartersmarken avsedd för bostäder får högst 
bebyggas till 35% av fastighetsarean och 
kvartersmarken avsedd för handel till högst 30 
% av fastighetsarean. 

Marken som är markerad med prickar får inte 
förses med byggnader. 

Marken som är markerad med plus är avsedd 
för skyltpylon för den detaljhandelsverksamhet 
som tillåts inom planområdet. 

Utfartsförbud finns mot delar av Parkgatan 
från den kvartersmark som är planlagt för 
detaljhandel. Detta för att reglera mängden 
utfarter och konflikter med fotgängare och 
cyklister. I samband med den nya tillfartsvägen 
införs ett utfartsförbud från angänsande 
kvartersmark de närmsta 10 meterna från 
korsningen. Utfartsförbudet är infört av 
trafiksäkerhetsskäl.  

Markens höjd är bestämd för den nya 
tillfartsvägen utifrån en projektering. 
Höjdläget är anpassat bland annat utifrån  
höjdläget för befintliga ledningar inom 
området. 

Administrativa bestämmelser 
För att underlätta möjligheten att bilda 
ledningsrätt finns egenskapsbestämmelsen u1 
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på fastigheten Stockrosen 1 och Stockrosen 2 
där det idag är ledningar förlagda. För området 
på Stockrosen 2 finns idag befintliga 
ledningsrätter för u-området. För Stockrosen 1 
är u-området beläget på mark som idag är 
allmänplats mark men som vid genomförandet 
av detaljplanen blir kvartersmark.  

Bestämmelsen innebär att marken är 
reserverad för underjordiska ledningar och 
underlättar bildandet av rättigheter inom 
avsett område. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dagen som planen vinner laga kraft. 

Illustration 
Nedan följer flera illustrationer och en sektion 
på tillkommande bebyggelse i relation till 
befintlig bebyggelse inom planområdet. 
Skisserna visar ett exempel på utformning och 
volymer som som detaljplanen medger i 
förhållande till befintlig bebyggelse. 
Illustrationerna är framtagna arkitektfirman 
Krook och Tjäder.  

 

Bild 1. Illustration. Krook och Tjäder.

Bild 2. Illustration. Krook och Tjäder.

Bild 1. Sektion. Krook och Tjäder.

Bild 4. Illustration. Krook och Tjäder.

Bild 5. Illustration. Krook och Tjäder.
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Detaljplaneområdet pekas ut som ett lämpligt 
område för nya bostäder och stämmer väl in på 
de övergripande riktlinjerna för 
bebyggelseutveckling som presenteras i 
översiktsplanen för Ulricehamns kommun 
(antagen 2015-10-29 § 187). Dessa riktlinjer 
innebär att bebyggelseutveckling ska ske i 
attraktiva lägen där befintlig infrastruktur och 
service används och där möjligheten för god 
arbets- och studiependling finns (s. 63). För att 
bibehålla kvalitéer i Ulricehamn ska en stor 
variation i både upplåtelseform och typ av 
bostäder så som villor, radhus, lägenheter, 
seniorboende och kedjehus finnas (s. 64). Det 
är av stor vikt att tillgänglighetsanpassade 
bostäder uppförs. Energisnåla byggnader och 
byggnader som är uppförda i miljöanpassade 
material förordas och uppskattas generellt. 
Människans närhet från bostad till 
grönområde ska beaktas vid ny planläggning 
och en god tillgänglighet till grönområden ska 
eftersträvas. 

DETALJPLAN 
Inom detaljplaneområdet finns fyra gällande 
planer; förslag till ändrad Stadsplan för 
kvarteren Stubbahagen, Bergryd och Valleryd; 
förslag till Stadsplan för område vid 
Fredriksberg (södra delen); förslag till ändring 
av detaljplan för del av stg 279 mm, 
Fredriksberg och detaljplan för del av 
Stockrosen 1 m fl ”Netto”. 

 

Bild 2. Gällande detaljplaner inom området. 

För huvuddelen av planområdet gäller förslag 
till Stadsplan för område vid Fredriksberg 
(södra delen) som antogs 1975-09-05. Det 
aktuella området är planlagt för 
bostadsändamål (B) och byggnader får högst 
uppföras i två våningar med en byggnadshöjd 
sju meter. I planen finns också en yta 
reserverad för en transformatorstation.  

Förslag till ändring av detaljplan för del av stg 
279 mm, Fredriksberg antogs 1990-04-11. 
Planen togs fram för att skapa möjligheter till 
att bygga garage och uthus som komplement 
till bostadsbebyggelse på fastigheten 
Stockrosen 1. 

Detaljplan för del av Stockrosen 1 m fl ”Netto” 
antagen 2007-12-11 omfattar fastigheten 
Stockrosen 2 och har huvudändamålet handel 
(H). 

Förslag till ändrad Stadsplan för kvarteren, 
Stubbahagen, Bergryd och Valleryd antogs 
1958-12-13. Den del av detaljplanen som 
omfattas av planförslaget är planlagd för 
idrottsändamål eller därmed samhörigt 
ändamål (Ri). 

Genomförandetid i gällande detaljplan 
Genomförandetiden för alla gällande 
detaljplaner inom planområdet har gått ut. 
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RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Planområdets nordvästra del omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång. Riksintresset omfattar bland annat 
stadskärnan med det medeltida gatunätet, 
1700 och 1800-talets småskaliga bebyggelse 
samt terränganpassade utbyggnadsområden 
med stora villor från sekelskiftet runt 1900.  

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
framtida järnväg för Götalandsbanan sträckan 
Linköping-Borås. Götalandsbanan är en 
framtida höghastighetsjärnväg mellan 
Stockholm och Göteborg. Planerings- och 
utredningsarbete pågår för de olika sträckorna, 
Ulricehamn ingår i sträckan Linköping-Borås. 

Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan 
på riksintresset för framtida järnväg då 
området inte bedöms kunna vara ett alternativ 
för en framtida järnvägsdragning. Planområdet 
ligger centralt i Ulricehamns tätort och omges 
av befintlig bostadsbebyggelse, att en framtida 
järnväg skulle anläggas inom området bedöms 
därför inte som lämpligt. 

ÖVRIGT 
Detaljplaneområdet omfattas av grönplanen 
för Ulricehamns stad (antagen 2001). Delar av 
planområdet innefattas i ett av de gröna stråk 
som tar sig in i staden. De gröna stråken är 
viktiga att bevara och förstärka för att ge växter 
och djur möjlighet att spridas mellan olika 
natur- och parkområden.  

Planområdets norra del, där befintlig gång- 
och cykelbana är belägen, benämns i 
grönplanen som naturpark. Många 
naturparker är rester av skog som blivit kvar 
mellan bebyggelse och utmed vägar och har 
stort värde för djur, växter och människor 
(s.22). Naturparken fortsätter norrut utanför 
planområdet mot Stjärnvallen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet finns en varierande 
marknivå. Marknivån är högre i den sydöstra 
delen och sluttar mot nordväst där nivån 
planar ut. Inom planområdet varierar 
marknivån från cirka + 230 till + 242 meter. 

Stora delar av planområdet är idag i 
anspråkstaget av bebyggelse och 
parkeringsytor. De ytor som inte är 
ianspråktagna för det ändamålet är främst 
klippta gräsytor men vissa planterade buskage 
och träd förekommer på kvartersmark. 
Planområdets norra del är något lummigare 
där finns flera lövträd, i anslutning till befintlig 
gång och cykelväg. 

Staket, häck eller liknande 
Inom planområdet finns i dagsläget ett staket 
på kvartersmark som avgränsar förskolan 
Åsundavys friytor från övriga friytor för 
flerbostadshusens behov.  

De vägar och parkeringar som förekommer på 
kvartersmark avsedd för bostäder separeras av 
mindre planterade buskage. Parkeringsytorna 
på kvartersmark avsedd för handel avgränsas 
av ett lägre staket utmed Parkgatan. 

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning av området 
genomfördes 1989. En kompletterande 
geoteknisk undersökning har genomförts av 
WSP 2017-10-02. Resultatet visar att de 
generella stabilitetsförhållandena är goda och 
att risk för spontana skred och ras inte 
förekommer. För mer information om de 
geotekniska förutsättningarna läs bilagd 
utredning daterad 2017-11-08.  

Om schaktning av massor blir aktuellt vid 
byggnation kan anmälan eller tillstånd krävas 
från miljö och bygg nämnden.  

Grundläggning bör ske efter de 
rekomendationer som framgår av den 
geotekniska undersökningen från 2017.  
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Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända 
markföroreningar och föroreningsrisk bedöms 
inte föreligga på fastigheterna. 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
för radon enligt kommunens radonriskkarta.  

Naturvärden 
Inom planområdet bedöms det finnas få höga 
naturvärden då det till största del är 
exploaterat idag och merparten av de gröna 
ytorna består av gräsytor eller planterade 
buskage. Planområdet innefattas delvis i 
stadens gröna fingrar och kopplar samman 
naturområdet kring Paradisravinen och 
naturområdet upp mot Stjärnvallen och kan 
fungera som spridningsvägar för djur och 
växter. Naturvärden i angränsande området 
skulle därför eventuellt kunna påverkas av 
exploateringen. 

Planområdet innfattas dock i värdetrakten för 
lövskogarna kring Åsunden och värdetrakten 
för skyddsvärda träd Göteborg-Sjuhärad. Att 
området är utpekat som värdetrakt innebär att 
landskapet är av en sådan karaktär att det 
sannolikt har höga ekologiska 
bevarandevärden. Utpekandena är generella 
och omfattar stora vidsträckta områden, men 
eftersom planområdet till största del redan är 
exploaterat bedöms sannolikheten att de höga 
värdena förekommer inom området som små.  

En naturvärdesinventering genomfördes 
sommaren 2018. Inventeirngen genomfördes 
över ett större område inom och i anslutning 
till planområdet. Inveteringen visar att stora 
naturvärden finns i den äldre alskogen och ett 
rikt fågelliv. Under inventeringen hittades ett 
antal rödlistade arter och värdeelemnt i de 
skogspartier som inventerades. Planområdet i 
sig består främst av klippta gräsytor med 
strödda parkträd utan förhöjda naturvärden 
och saknar naturvärdesklassning efter 
inventeringen.  

En ekosystemtjänstutredning utfördes i 
samband med naturvärdesinventeringen 2018. 
De ekosystemtjänster som är kopplade direkt 

till planområdet är näringsflöden i vatten, 
oorganiserat friluftsliv, idrottsaktiviteter och 
positiva hälsoeffekter. Skog och grönområden 
förhindrar näringsläckage till närliggande 
vatten.  

Ny bebyggelse kommer ske på idag klippta 
gräsytor och ny hårdgjord mark kommer 
anläggas i samband med planens 
genomförande vilket minskar andelen 
absorberande och filtrerande ytor. Detta 
bedöms av kommunen ha en viss effekt på 
näringsläckaget till närliggande bäck, dock så 
kommer stor andel grönska kommer finnas 
kvar i området.  

Möjligheten till vistelser i grönområden med 
oorganiserat friluftsliv och idrottsaktiviteter 
kommer finnas kvar vid planens genomförande 
då de närliggande skogspartierna ligger 
utanför plangräns.   

Kommunens bedömning är att naturvärdena 
kommer påverkas i begränsad omfattning då 
de höga värdena ligger utanför plangräns.  

Kulturmiljövärden 
Planområdets nordvästra delar innefattas i 
riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång, i övrigt finns inga kända 
kulturmiljövärden. För mer information se 
avsnitt om Riksintresse för kulturmiljövård. 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns idag fem 
flerbostadshus uppförda under tidigt 1990-tal, 
med tillhörande komplementbyggnader och 
garage, en transformatorstation samt en 
livsmedelsbutik uppförd år 2008. Byggnaderna 
är nummrerade 1-6 i figruen nedan. 

Byggnad 1-4 används idag som bostäder, 
byggnad 5 som bostäder med 
förskoleverksamhet i markplan och byggnad 6 
är en livsmedelsbutik. 

 

Skola, varuaffär, vård 
Bogesundsskolan och Ulrikaskolan, två av  
kommunens låg- och mellanstadieskolor, 
ligger drygt 1 500 meter från planområdet. 
Idag finns en förskola inom planområdet och 
på sikt när planerade förskolor är byggda och 
befintliga tillbyggda ska verksamheten flytta 
till nya lokaler som är byggda för ändamålet. 

I planområdet finns en livsmedelsbutik och 
närmsta vårdcentral ligger cirka 1 500 meter 
bort. 

FRIYTOR 
Rekreation 
Närmsta park är Stadsparken som ligger cirka 
400 meter nordväst om planområdet. 
Planområdet angränsar till naturområdet 
Paradisravinen i väst och direkt norr om 
planområdet finns ett naturområde som löper 
till kvartersidrottsplatsen Stjärnvallen som 
ligger cirka 300 meter nordöst om 
planområdet. Inom planområdet finns också 
en basketplan på kvartersmark.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet avgränsas i sydväst av Parkgatan 
och Tre rosors väg. Till bostäderna inom 
planområdet sker infarten idag från Tre rosors 
väg och till livsmedelsbutiken sker infarten 
från Parkgatan.  

Bild 3. Befintlig bebyggelse inom planområdet.

Bild 8. Bostadshus med förskola

Bild 4. Bostadshus
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Gång- och cykelvägar 
Utmed Parkgatan och Tre rosors väg finns 
gång- och cykelvägar som till största del är väl 
avskilda från bil och kollektivtrafik. Det 
förekommer korsande trafik vid infarterna till 
planområdet från Parkgatan. I norra delen av 
planområdet löper en gång- och cykelväg som 
ansluter till Furuvägen.  

Kollektivtrafik 
I direkt anslutning till planområdet finns två 
busshållplatser. De trafikeras idag av flera 
busslinjer som går inom tätorten samt till 
kringliggande kransorter och angränsande 
kommuner. 

Parkering 
Parkering inom planområdet sker i markplan 
på kvartersmark. Till flerbostadshusen finns 
ett mindre antal garageplatser att hyra.  

 

 

Störningar 
Buller 
Utifrån uppmätta trafikmängder på Parkgatan 
(2014-2015) och Tre rosors väg (2016-2017) 
har en översiktlig bullerberäkning gjorts med 
stöd av Boverkets publikation ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken”(2016). Resultatet inom 
planområdet illustreras i kartbilden nedan. 

Enligt beräkningen överstigs inte riktvärdet för 
buller (60 dBA vid fasad) inom den del av 
detaljplanen som är avsedd för 
bostadsändamål i detaljplanen och tidigare 
detaljplaner. 

Farligt gods  
Vägarna längs med fastigheten är inte 
utpekade som primär eller sekundär 
transportled för farligt gods. 

Bild 10. Karta översiktlig bullerberäkning.
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Tillgänglighet inom fastigheterna 
Tillgängligheten till befintliga byggnader inom 
planområdet bedöms som god med entréer i 
markplan. Nivåskillanderna inom planområdet 
kräver att lutningen på tillkommande 
kommunala gator och gator inom 
kvartersmark är anpassad för att inte begränsa 
tillgängligheten. 

Övrigt 
Leveranser till livsmedelsbutiken kan upplevas 
som störande för de boende i området och 
därför ska största hänsyn tas i samband med 
lastning och lossning. Bullerdämpande skydd i 
form av plank finns vid lastbryggan för att 
minimera den störning som kan upplevas.  

Brandskydd och utrymning 
Om utrymning från byggnader förväntas ske 
med hjälp av räddningstjänstens utskjutsstegar 
får byggnaderna maximalt ha 11 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 
endast innehålla bostäder, kontor, industri 
eller liknande. Om utrymning från byggnaden 
förväntas ske med räddningstjänstens stegbil 
får byggnaderna maximalt ha 23 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 
endast innehålla bostäder, kontor, industri 
eller liknande. 

Avståndet mellan räddningstjänstens 
uppställningsplats för släckfordon bör inte 
överstiga 50 meter till angreppsvägen. Om 
gatunätet inte tillgodoser detta ska 
räddningsväg skapas.  

Om ett underjordiskt garage anordnas ska 
detta anordnas så att kontaminerat släckvatten 
kan förhindras från att nå recipienten. 
Förväntas räddningstjänsten köra på detta ska 
bärförmågan av garagets tak särskilt beaktas. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Ledningarna går bland 
annat under den befintliga gång- och 
cykelvägen som löper i den norra delen av 
planområdet. Färskvattenledningar finns även 

utmed planområdets östra gräns och dagvatten 
utmed Tre rosors väg.  

Idag finns ett fördröjningsmagasin för 
dagvatten på fastigheten Stockrosen 1 strax 
öster om nuvarande livsmedelsbutik. De 
tekniska förutsättningarna bedöms överlag 
som goda. 

El, fjärrvärme och bredband 
Fjärrvärme- och fiberanslutningar till 
fastigheten Stockrosen 1 finns via en 
förlängning från Hemrydsgatan. I samband 
med byggnation kan anslutningarna behöva 
flyttas eller göras om inom kvartersmarken. En 
transformatorstation finns inom planområdet. 

Avfall 
Närmaste återvinningsstation finns belägen 
vid reningsverket utmed Strandgatan cirka  
1 500 meter från planområdet.  

Befintliga bostadshus har tillgång till miljöhus 
på fastigheten med möjlighet till källsortering 
och den befintliga livsmedelsbutiken har en 
återviningsstation kopplad till sin verksamhet. 
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BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
Miljöbalken kommer inte att upprättas 
eftersom planen inte bedöms innebära någon 
betydande påverkan som avses i PBL 5:18 av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet inte har 
sådana kvaliteteter att förändringen inom 
området är av särskild betydelse för arter 
benämnda i artskyddsförordningen. Ett antal 
rödlistade arter hittades under inventeringen 
2018 men dessa observerades utanför 
planområdet.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare till stor del 
bebyggt. Att planlägga marken för en utökad 
möjlighet för bostäder innebär en 
resurseffektiv hushållning med mark då 
befintlig service och infrastruktur i hög grad 
kan utnyttjas. Detaljplanen innebär ett positivt 
tillskott av nya lägenheter i ett attraktivt 
centralt läge vilket minskar resbehovet för de 
boende. Detaljplanen innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt. Att 
planlägga marken för en utökad möjlighet för 
bostäder innebär en resurseffektiv hushållning 
med mark då ingen oexploaterad yta tas i 
anspråk samt att befintlig service och 
infrastruktur utnyttjas. Detaljplanen innebär 
ett tillskott av nya lägenheter i ett attraktivt 
och relativt centralt läge, vilket minskar 
resbehovet för de boende. Detaljplanen 
innebär att högre byggnader kan uppföras och 
därmed kan fler lägenheter inrymmas och 
marken nyttjas mer effektivt. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
OCH BULLER 
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas.  
Detaljplanen innebär fler bostäder vilket med 
största sannolikhet också leder till en ökad 
trafikmängd. Kommunen bedömer att 
trafikökningen inte kommer att bli så stor att 
gällande miljökvalitetsnormer för luft och 
buller kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Detaljplanen bedöms inte ha en negativ 
påverkan för miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 

NOLLALTERNATIV 
Om en ny detaljplan inte tas fram begränsas 
möjligheterna till utveckling av 
bostadsområdet. Byggnation i området 
kommer bara att kunna uppföras maximalt i 
två våningar. Möjligheterna att trafikförsörja 
tillkommande bebyggelse på ett trafiksäkert 
sätt försvåras. I ett nollalternativ skulle färre 
bostäder kunna inrymmas och marken skulle 
inte kunna nyttjas lika resurseffektivt. 

STÖRNINGAR FRÅN 
INDUSTRIVERKSAMHET 
En befintlig industrifastighet finns cirka 120 
meter nordöst om planområdet. På 
industrifastigheten bedrivs idag inga farliga 
eller störande verksamheter och fastigheten är 
utpekad som ett lämpligt område för bostäder i 
kommunens översiktsplan. Planområdet är väl 
avskilt från industrifastigheten genom annan 
bostadsbebyggelse och angränsande 
naturområde. Verksamheterna på fastigheten 
bedöms inte vara störande för boende inom 
planområdet. 

NATURVÄRDEN 
Det finns inga kända naturvärden inom 
planområdet. Förändringar till följd av 
detaljplanen kan dock komma att påverka 
naturvärden i angänsande områden  då arter 
idag kan använda området kring befintlig 
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gång- och cykelväg som spridningsväg mellan 
angränsande naturområden. En 
naturinventering genomförs sommaren 2018 
och hänsyn behöver tas till naturvärden i 
angränsande naturområden så att byggnation 
inom planområdet inte försämrar de kvalitéer 
som finns i dessa områden. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Planområdets nordvästra del omfattas av 
riksintresset för kulturmiljövård för Ätrans 
dalgång. Riksintressen för kulturmiljövården 
ska skyddas mot påtaglig skada. Planförslaget 
innebär ingen påtaglig skada eller negativ 
påverkan på riksintresset då den del av 
planområdet som omfattas av det redan är i 
anspråkstaget för bebyggelse och inget av 
riksintressets specifika värden bedöms 
påverkas. 

STADSBILD  
Detaljplan medför att stadsbilden kan komma 
att förändras då högre bebyggelse möjliggörs 
inom delar av fastigheten Stockrosen 1 än vad 
som i dagsläget finns på platsen.   

DAGVATTENHANTERING  
Dagvattenhantering sker till det kommunala 
dagvattennätet och fördröjningsmagasin 
planeras anläggas i gatumark. Fördröjning av 
dagvatten på kvartersmark uppmuntras och 
det är önskvärt att befintligt dagvattenmagasin 
på fastigheten Stockrosen 1 bevaras för att inte 
skapa för kraftiga flöden till Paradisravinen.   

TRAFIK 
I och med att detaljplanen medför möjlighet 
till fler bostäder och en ny tillfartsväg kan 
trafikmängden i området komma att öka. 
Trafikökningen i området i sin helhet bedöms 
som godtagbar. 

BULLER 
Planområdet är utsatt för buller från 
omgivande gator men i förhållande till 
riktlinjerna från 1 juli 2017 bedöms bullernivån 
vara acceptabel. 

ÖVRIGA STÖRNINGAR  
Leveranser till livsmedelsbutiken kan upplevas 
som störande för de boende i området, därför 
ska största hänsyn tas i samband med lastning 
och lossning. Bullerdämpande skydd i form av 
plank finns vid lastbryggan för att minimera 
den störning som kan upplevas.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de skall vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  kvartal 3, 2018 
Granskning kvartal 1, 2019 
Antagande kvartal 3, 2019 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till kvartal 3, 2019. 

Genomförande av planen inleds kvartal 1, 
2020. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är tio år från den 
dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen 
behöver beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  
 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet.  

Övrigt 
I och med genomförandet av detaljplanen och 
utbyggnad av gata samt omdragning av gång- 
och cykelväg kan även angränsande gång- och 
cykelväg utanför området komma att beröras i 
mindre omfattning för att skapa en bra 
anslutning. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB 
 det allmänna VA-ledningsnätet 
 elförsörjning 
 eventuell utbyggnad av optofiber 
 eventuell utbyggnad och flytt av av 

fjärrvärmeledningar 
 
Kommunen  
 utbyggnad av allmän plats, gata 
 utbyggnad av allmän plats, park  

(gång- och cykelväg) 
 
Fastighetsägare 
 egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Avtal m.m. 
Marköverlåtelse mellan kommunen och 
exploatören kommer ske som en del av planens 
genomförande.  
 
I samband med avtal mellan Ulricehamns 
kommun och Netto Sverige AB för 
marköverlåtelse för del av Stockrosen 2 
kommer flytt av återvinningscentral regleras.  

Kommunens kostnader för planen och dess 
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genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör.  

Gatukostnader 
Kostnad för åtgärder som sker genom 
exploateringen på allmän plats regleras i 
exploateringsavtalet.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga och ekonomiska 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och 
rättighet. Förändringarna framgår av kartan 
och tabellen under avsnittet ekonomiska 
frågor. De arealuppgifter som anges är 
ungefärliga och kan komma att justeras vid 
lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter.  

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen skall användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som skall lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

FASTIGHETSBILDNING M.M. 
Förändring av fastighetsindelning kommer att 
genomföras. De fastighetsdelar som utgör 
mark för allmän plats regleras från Stockrosen 
1 respektive Stockrosen 2 till den kommunalt 
ägda fastigheten Bogesund 1:230. Till 
Stockrosen 1 regleras del av Bogesund 1:230.  

Ledningsrätt 
För området på Stockrosen 2 finns idag 
befintliga ledningsrätter för u-området. För 
Stockrosen 1 är u-områdena belägna på mark 
som idag är allmän platsmark men som vid 
genomförandet av detaljplanen blir 
kvartersmark. Bestämmelsen innebär att 
marken är reserverad för underjordiska 
ledningar och underlättar bildandet av 
rättigheter inom avsett område. Respektive 
ledningsinnehavare ansvarar för bildande av 
rättigheter inom området. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
En ny tillfartsväg med vändzon kommer att 
uppföras för anslutning till ny 
flerbostadshusbebyggelse, till följd av det 
kommer även en gång- och cykelväg inom 
planområdet få en ny sträckning se 
illustrationslinje på plankartan. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är 
utbyggt i anslutning till planområdet. 
Dagvattenhanteringen sker till det kommunala 
dagvattennätet vilket bedöms som fungerande. 
Fördröjning av dagvatten uppmuntras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har utförts, 
utredningen finns bilagd. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande består av kostnader för 
planering, inlösen av mark och kostnader för 
utbyggnad av allmän plats.  

Ett planavtal har upprättats, planavgift ska inte 
tas ut vid prövning av lovärenden. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
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Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut avgift 
för anslutningar till va-nätet enligt gällande 
taxa.  

Inlösen och ersättning 
Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa mark som enligt 
planen skall användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
ovillkorlig rätt att kräva sådan inlösen från 
kommunen. Kommunen är skyldig att betala 
ersättning för den mark som skall lösas in. 

Anläggningar och byggnader som behöver 
flyttas/tas bort i samband med utbyggnad av 
allmän platsmark kommer att värderas och 
ersättas i samband med inlösen av 
allmänplatsmark. 

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift.  
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Ekonomiska konsekvenser   

 

Fastighet Marköverföringar 
(fastighetbildning) 

Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:230 
Ulricehamns kommun 

Avstår cirka 554 m² mark till 
Stockrosen 1 (område 2). 

Erhåller cirka 154 m² mark från 
Stockrosen 1 (område 3). 

Erhåller cirka 269 m² mark från 
Stockrosen 2 (område 1). 

Inlösen av allmän plats. 

Fastighetsreglering. 

Utbyggnad av allmän 
plats. 

Ersättning för 
anläggning på allmän 
platsmark. 

Försäljning av kvartersmark 

Ersättning för utbyggnad av 
gata via exploateringsavtal 

Stockrosen 1 
Stubo AB 

Avstår cirka 154 m² mark, till 
Bogesund 1:230 (område 3). 

Erhåller cirka 554 m² mark från 
Bogesund 1:230 (område 2). 

Köp av kvartersmark. 

Fastighetsreglering. 

Utbyggnad av gata via 
exploateringsavtal. 

Ersättning för inlösen av 
allmän plats. 

Stockrosen 2 
Netto Marknad Sverige 
AB 

Avstår cirka 269 m² mark, till 
Bogesund 1:230 (område 1). 

 Ersättning för inlösen av 
allmän plats. 

Ersättning för anläggning på 
allmän plats. 

Bild 11. Kartbild områden som ska fastighetsregleras.
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Emma Richardsson, planarkitekt 
Puck Larsson, planarkitekt 
Eva Öhlund, enhetschef plan 
Pär Norgren, vik. enhetschef plan, 
miljöinspektör  
Lars Stokka, stadsarkitekt 
Viktoria Oscarsson, mätingenjör 
Henrik Wetterholm, bygglovshandläggare 
Malin Lindgren, bygglovshandläggare 
Lisa Arnesén, miljöinspektör 
Mats Kindlund, gatuingenjör 
Johan Persson, infrasturkturstrateg 
Christoffer Fredriksson, mark- och 
exploateringsingenjör 
Patric Thomsson, exploateringsingenjör 
Per Lindahl, lokalsamordnare sektor lärande 
Mona Andersson, lokalplanerare fastighet 
Tomas Brolin, planeringschef,  
Ulricehamns Energi AB 
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Miljö och samhällsbyggnad 
 
Emma Richardsson 
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Antagande
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Plannummer
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Planbeskrivning

Genomf. beskr.

Fastighetsfört.

Geoteknisk undersök.

Naturvärdesinv.

Ekosystemtjänstutred.

Detaljplan för del av

i Ulricehamns stad
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Stockrosen 1 m.fl.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BB1C1
Bostäder, Bostäder med vårdinslag får anordnas., Centrumverksamhet får
bedrivas i markplan., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BB1
Bostäder, Bostäder med vårdinslag får anordnas., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

H Detaljhandel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Mark

+0,0 Gatans projekterade höjd ska vara angivet värde i meter över havet, PBL 4
kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

)
—

+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över havet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)+0,0 Högsta tillåtna byggnadshöjd är angivet värde i meter över havet, PBL 4 kap.
11 § 1 st 1 p.

G0
Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0 % Största byggnadsarea är angivet värde i % per fastighetsarea, PBL 4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

skyltpylon
Marken får endast förses med skyltpylon, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø

P

ØP Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4
kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6-37 § 
PBL under perioden 2019-01-28 till 2019-02-18. Granskningshandlingar och underrättelse 
har sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset entré, på 
Miljö- och samhällsbyggnads på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under granskningstiden har 8 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna kommer skickas till kommunstyrelsen (KS) i Ulricehamn för godkännande av 
utskick till antagande. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Polisen  
5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamns Energi AB 

Övriga 
7. Telia Company 
8. Västtrafik 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 

Kommentar: Noteras 
 
 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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 Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap. 3 och 4) 
- Mellankommunal samordning blir olämplig. 
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap., luft och vatten) 
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap.) 
- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

Kommentar: Noteras 

 

2. Lantmäteriet 
 Enligt boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan bör 

kombinationer av användningar betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall redovisas 
bestämmelserna B/B1/C1 kombinerat i listan med planbestämmelser. 

Kommentar: Kommunen bedömer att en kombination av 
användningsbestämmelser bör redovisas tillsammans i listan med 
planbestämmelser för att skapa en så tydlig plan som möjligt. 

 
 Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 

hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.   
Kommentar: Beaktas, planhandlingarna kommer revideras för att 
inkludera detta. 

 
 Planbeskrivningen anger att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 

anges om innehållet. Lantmäteriet ska enligt 5 kap 15§ PBL endast i samrådsskedet 
ge råd om innehållet i exploateringsavtalet. I granskningsskedet ingår det inte i 
Lantmäteriets uppdrag att bedöma avtalets förenlighet med 6 kap. 40-42§§ PBL. 
Kommunen ska dock redan i samrådsskedet, om exploateringsavtal är aktuellt, 
redovisa avtalets huvudsakliga innehåll.  

Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen kommer uppdateras med 
ytterligare information om exploateringsavtalets innehåll.  

 

3. Trafikverket 
 Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet (TRV 2018-71119, daterat 2018-06-29) för 

aktuell plan. Av yttrandet framgår att Trafikverket ser positivt på att planförslaget tar 
hänsyn till Götalandsbanan och utöver det inte har något att invända mot att planen 
antas.  

Kommentar: Noteras 
 

 Trafikverket har inget ytterligare att erinra mot att förslagen detaljplan antas. 
Kommentar: Noteras 
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4. Polisen 
 Polismyndigheten har inga synpunkter på förslaget i detaljplanen. 

Kommentar: Noteras 

 

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för släckfördon till 

angreppsväg, såsom entré, bör inte överstiga 50 meter. Om gatunätet eller 
motsvarande inte ger åtkomlighet till ska räddningsväg skapas. Räddningsvägen ska 
vara skyltad, snöröjas vintertid och bör anslutas i närheten till byggnadens 
gatuadress.    
Kommentar: Eventuella räddningsvägar beaktas i Byggskedet, text om 
detta läggs till i planbeskrivningen. 

 
 Området ligger på en plats där räddningstjänsten har en insatstid som understiger 10 

minuter. Om utrymning från byggnader förväntas ske med hjälp av 
räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna maximalt ha 11 meter till fönstrets 
eller balkongräckets nedre kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller 
liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med räddningstjänstens 
stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre 
kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande. 
Kommentar: Beaktas i Byggskedet, en text om detta läggs till i 
planbeskrivningen. 
 

 Om det ska byggas ett garage som räddningstjänsten förväntas köra på taket på ska 
bärförmågan av garaget särskilt beaktas.  
Kommentar: Beaktas i Byggskedet, en text om detta läggs till i 
planbeskrivningen. 

 
 Om underjordiskt garage anordnas bör detta utföras så att utsläpp av kontaminerat 

släckvatten kan förhindras från att nå recipienten. Exempelvis kan garage utföras 
utan golvbrunn.  
Kommentar: Planområdet ligger utanför tillrinningsområdet för 
kommunens vattentäkt. Byggnation av underjordiskt garage beaktas i 
Byggskedet. 

 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
 

6. Ulricehamns Energi AB 
 Ulricehamns Energi AB vill framföra gällande handling för detaljplan vid Stockrosen 1 

m.fl. att transformatorplantsen märkt med E i planen behöver få en säkrad 
tillgänglighet.  
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Kommentar: Beaktas. Ett servitutsavtal kommer att tas fram i samband 
med exploateringsavtalet. 

 

Övriga 
 

7. Telia Company 
 Telia Company har inget att erinra, men vill understryka att de har ledningar i 

området som kan komma att påverkas av de planerade förändringarna. En eventuell 
ledningsflytt till följd av planen bekostas av exploatören.  
Kommentar: Beaktas 

8. Västtrafik 
 Västtrafik har tagit del av granskningshandlingar avseende detaljplan för del av 

Stockrosen 1 m.fl. och har inga ytterligare synpunkter. 
Kommentar: Noteras 

 
 
 
 

 
Sebastian Olofsson                                                                              Emma Richardsson 
Samhällsbyggnadschef                                                                       Planarkitekt 
Miljö och samhällsbyggnad                                                               Planenheten 
                                                                                                                Miljö och samhällsbyggnad       
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Budget- och verksamhetsuppföljning april 2019 
Dnr 2019/170 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen kommer att redovisa en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 
2019. 
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 3 
juni.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-03-08 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 
3 Rapport förvaltade pensionsmedel april 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2019-05-22 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
april 2019 
Diarienummer 2019/170, löpnummer 821/2019 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019. 

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till +21,1 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är 
följaktligen 6,4 mnkr sämre än budget. 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till -11,8 mnkr. 

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 5,4 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till reavinster från förvaltningen av pensionsmedel. 

Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 20,9 mnkr (2018: 14,4 mnkr). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänner rapporten.  

Ärendet 
Se sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning april 
2 Rapport förvaltade pensionsmedel april 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef  

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2019 uppgår 
till +21,1 mnkr.  

Resultatet 2018 uppgick till +33,7 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2019 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en lägre nivå jämfört med 
föregående år. 

Investeringarna under årets fyra första 
månader uppgår till 20,9 mnkr (2018: 
14,4 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2019 
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 

prognostiseras uppgå till +21,1 mnkr. Det 

budgeterade resultatet för året uppgår till 

+27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 

2019 är följaktligen 6,4 mnkr lägre än budget. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

 

Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

prognostiseras bli lägre än budgeterat. 

Avvikelsen totalt uppgår till -11,8 mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 

cirka 1.388 mnkr. 

 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 

 

Sektor välfärd räknar totalt sett med ett 

underskott mot budget med -13,6 mnkr. 

Verksamheten beställning och kvalitet 

redovisar ett prognostiserat budgetunderskott 

på -9,5 mnkr. Hemsjukvården går med 

underskott till följd av dyra lösningar för att 

täcka luckor i verksamheten samt 

bredvidgångar i samband med 

personalomsättning. Behoven inom 

äldreomsorgen är högre än budgeterat. 

Verksamheten individ- och familjeomsorg 

redovisar ett budgetunderskott på -5,6 mnkr 

som till största delen är kopplat till minskade 

ersättningar från Migrationsverket och 

kostnadskrävande individärenden. 

Sektor lärande räknar med underskott inom 

verksamheten förskola med -0,8 mnkr. I detta 

ingår en prognos om ett underskott på 

-1,4 mnkr för intraprenaden Emilia Centrum. 

Budgeten för verksamheten har utökats med 

2,0 mnkr under året efter beslut i 

kommunstyrelsen. 

Även verksamheten Tingsholm räknar med 

underskott mot budget; -8,5 mnkr. Budgeten 

för interkommunala ersättningar beräknas 

innebära underskott med -5,3 mnkr. 

Modersmålsverksamheten och 

introduktionsprogrammet prognostiserar ett 

underskott på -3,2 mnkr. Sektorn som helhet 
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räknar med ett ekonomiskt utfall som innebär 

budgetunderskott med -9,3 mnkr. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad (0,0 mnkr) 

och sektor service (+0,6 mnkr) räknar med ett 

ekonomiskt utfall som är i nivå med eller något 

bättre än budget. 

Mot bakgrund av prognoserna för 

verksamheterna är bedömningen att avsatta 

medel för ”budget i balans” (budget: 2,0 mnkr) 

i sin helhet kommer att behöva användas för 

att täcka underskott inom verksamheterna. 

Avsatta medel för löneökningar och ökade 

pensionskostnader prognostiseras ge överskott 

mot budget med 6,5 mnkr. Prognosen 

förutsätter att återstående medel för 

oförutsedda kostnader (2,4 mnkr) inte 

förbrukas. 

 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 

5,4 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen 

förväntas dock en negativ avvikelse 

(-2,9 mnkr) när det gäller skatter och 

statsbidrag. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader förväntas bli 0,8 mnkr bättre 

än budgeterat. Orsaken är att investeringarna 

varit lägre än planerat. 

Jämförelsestörande poster 

De huvudsakliga orsakerna till det förväntade 

positiva budgetutfallet för finansförvaltningen 

är två jämförelsestörande poster. Reavinsten 

avseende förvaltade pensionsmedel förväntas 

uppgå till 6,0 mnkr, och en utdelning från 

Ulricehamns Stadshus AB påverkar resultatet 

positivt med 4,0 mnkr. 2,0 mnkr av 

utdelningen har dock använts genom att 

budgeten för förskoleverksamheten har utökats 

– avvikelsen mot reviderad budget är 

följaktligen 2,0 mnkr. Det kan tillkomma 

ytterligare reavinster i samband med 

försäljning av mark och fastigheter under 2019. 

Det är bland annat aktuellt med försäljning av 

tomter på området ”Handelsträdgården” och 

”Gula Villan” och ”Tingshusvillan”. Detta har 

inte värderats i denna prognos. 

Nettoinvesteringar 

Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 316,8 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
ombyggnation av Marbäcks förskola samt 
lokalanpassning för att åstadkomma fler 
platser för särskilt boende på Ekero i Gällstad. 
Investeringsutfallet till och med april uppgår 
till 20,9 mnkr. Verksamheternas bedömning 
för hela 2019 innebär ett prognosticerat utfall 
på totalt 142,0 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 
möjligt av investeringarna finansieras via de 
medel som tillförs från den löpande driften – 
självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 
100 %. Under 2019 beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till cirka 63%. 

Prognosen avseende årets resultat respektive 
investeringsnivån 2019 innebär att 
bedömningen är att cirka 91% av 
investeringarna den senaste femårsperioden 
(2015-2019) kommer att ha finansierats med 
egna medel. 
 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld per 2019-04-30 uppgår till 
475 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 580,5 mnkr. 

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 

”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel 

är vidareutlånade till bolagen. 
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Kommunens låneskuld, mnkr

Utlåning till bolagen, mnkr

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 

ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten i kommunen och bolagen 

inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 

Per 2019-04-30 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 1,6 år. 

    
Kapitalbindning 201904 2018 2017 

 

 1,6 år 1,9 år 2,0 år 

 
Ränterisken är en annan del som regleras i 
finanspolicyn. Räntebindningen i 
låneportföljen ska spridas över tid enligt en 
normportfölj.  
 

Räntebindning 

 

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

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

Andel 201904, % 61,7 17,3 21,1 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

Upplåningen med räntebindning <1 år ligger 

något över ramen för normportföljen. Detta 

kommer åtgärdas under 2019 i samband med 

omsättning av lån. 

Per 2019-04-30 var ca 60,1 mnkr av 

kommunens likviditet placerad i räntebärande 

värdepapper. 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. 

Per 2018-04-30 uppgick marknadsvärdet på 
placerade medel till 115,9 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgår per 2018-12-31 till 472,3 mnkr 
(2017: 479,5 mnkr). 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Balanskravet 

Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2019 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2019 års ekonomiska resultat 
bedöms inga ytterligare medel avsättas till 
kommunens resultatutjämningsreserv. Efter 
tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2019 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 21,1 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -10,2 
 
+ 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 10,9 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 10,9 

 

Finansiella mål 

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

Det som krävs för att samtliga finansiella mål 
ska uppnås är att verksamheternas 
ekonomiska utfall blir minst 11,8 mnkr bättre 
än prognosen per april.  

Kommunens nyupplåning 
Den ekonomiska prognosen för 2019 innebär 

att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna 

mer än  

219 mnkr under året. Därmed är bedömningen 

att målet kommer att uppnås under 2019. 

 

 

Resultatnivå 
Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster prognostiseras 
uppgå till ca 0,8 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning. Med 
utgångspunkt från den ekonomiska prognosen 
i april bedöms målet avseende nivån på det 
ekonomiska resultatet därmed inte uppnås 
under 2019. 

Verksamheternas ekonomiska 

resultat 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
bedöms bli sämre än budgeterat. 
Verksamheternas samlade avvikelse mot 
budget uppgår totalt till -11,8 mnkr. Med 
utgångspunkt från den ekonomiska prognosen 
i april bedöms därför att målet om ett 
ekonomiskt resultat minst i nivå med budget 
inte kommer att uppfyllas. 

Känslighetsanalys 

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

Känslighetsanalys, mnkr 

  
  

Förändrade personalkostnader 

med 1 % 

 

10,5 
  

Förändrade bruttokostnader 

med 1 % 

 

16,0 

 
Förändrad utdebitering med  

1 krona 

 

52,9 
  

Förändrat skatteunderlag i riket 

med 1 % 

 

11,9 
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God ekonomisk 

hushållning 

 

Ulricehamns kommun ska ha minst 

27 000 invånare 2025. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I mars månad minskade kommunens 
befolkning med 4 personer. Folkmängden i 
kommunen var således 24 479 personer per 
den 31 mars. De senaste 12 månaderna (t.o.m. 
31 mars) har befolkningen sammantaget ökat 
med 159 personer och under årets första tre 
månader har folkmängden ökat med 34 
personer. 

 Indikator/  Utfall 2018 Utfall år Målvärde 

 Antal invånare 
i Ulricehamns 
kommun 

24 445 
invånare 

24 479 
invånare 

24 800 
invånare 

 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 

anställda ska minska 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-
april har varit 7,9%. Det innebär att 
sjukfrånvaron har varit något högre än 
motsvarande period 2018. Ökningen är störst i 
sektor välfärd och i sektor service. Detta kan 
handla om naturliga variationer i utfall av 
influensa mm men det kan inte heller uteslutas 
att organisationen "stressas" av införandet av 
"Heltid som norm". 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att 
kartlägga de arbetsplatser som har högst 
sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaron och den 
del av medarbetarna som är sjuk ofta. 
Resultatet kommer att analyseras och därefter 
kommer handlingsplaner att upprättas. 

Indikator/mätetal 
Utfall år 
2018 

Utfall år Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%) 

6,2% 7,9% 6,1% 

 

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

 Ej påbörjad 

Analys 

2019 har börjat med stigande sjuktal. Detta 
gäller även antalet som definieras som 
långtidssjuka som för tillfället uppgår till 113 
stycken. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har inlett en kartläggning av de 
som är långtidssjuka. Arbetet förväntas leda till 
att arbetet med rehabilitering kan intensifieras 
och att återgången till arbete därmed 
underlättas. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall 
 Målvärde 

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

95,6 st 113 st  högst 90 
st 

 

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

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor 
efterfrågan på tillgänglig mark för 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen för 
Handelsträdgården har vunnit laga kraft och 
genomförande pågår. Under året kommer 16 
tomter ut till försäljning. I centralorten finns 
en ledig tomt till försäljning efter att den 
återgått till kommunen. 

Utanför centralorten finns fortfarande stort 
utbud, cirka 60 tomter till salu. I Hökerum har 
åtta nya tomter bildats som kommer ut till 
försäljning under andra halvåret 2019.
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Efter projektet Handelsträdgården ligger 
Bergsäter, där det kommer att beredas tomter. 
I dagsläget pågår där en översiktlig planering 
och inventering av området och omfattningen 
är fortfarande inte helt klarlagd. Planeringen 
med att tillskapa mer ledig tomtmark är 
målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete 
på detaljplanering för nya bostäder. I 
kommunens arbete ligger även att planera för 
privata bostadsområden som tillskapar 
småhustomter som inte säljs av kommunen. 
Sektorn arbetar även med strategiska 
markförvärv som sedan kan detaljplaneras för 
bostadsändamål. 

 

  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

2st 1st 20st 

 

Industrimark färdig för försäljning i 

centralorten ska under året inte 

understiga målvärdet. 

 Uppfyllt 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera 
och påbörja förhandlingar om markförvärv för 
att bibehålla ett uppfyllt mål. Planuppdraget 
att fortsatt utvidga Rönnåsens industriområde 
längre öster ut är högt prioriterat i den 
politiskt antagna planprioriteringslistan. 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Antal 
kvadratmeter 
industrimark färdig 

för försäljning 

252 

623kvm 

252 

623kvm 
150 000kvm 

 

Andelen av kommunens befolkning som 

har tillgång till fast bredband med 

hastigheten 100Mbit/s ska inte 

understiga målvärdet. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Fram till och med april har vi anslutit 45 
hushåll & företag till fibernätet. Målvärdet för 
året är ännu inte uppnått men ligger i linje 
med våra förväntningar på att ansluta minst 
1 000 husåll & företag till fibernätet under 
2019. Hushåll med fiber i sin absoluta närhet 
var 78% 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga åtgärder kommer att vidtas då arbete för 
att nå målet fortgår planenligt. Nu inriktas 
arbetet alltmer på landsbygden. Under året 
kommer också arbetet med "den digitala 
motorvägen" mot Jönköping starta, dvs i 
samarbete med kommunen byggnation av 
stamfiber österut. 

 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

66,43%  75% 
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Andelen barn som får plats på förskola 
på önskat placeringsdatum ska 
bibehållas. 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där 
efterfrågan är stor eller ökar. Pågående 
byggprocesser pågår i Hökerum, Hössna och i 
centralorten. Efterfrågan ökar och platser 
behöver anpassas i förhållande till efterfrågan i 
Centralorten, Gällstad, Blidsberg och Dalum. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

100% 100% 100% 

 

Andelen elever i årskurs 6, i 

kommunen, med godkända betyg ska 

öka. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Avstämning och identifiering av de elever som 
riskerar att inte klara kunskapskraven görs den 
15 oktober och den 15 mars. Detta för att tidigt 
identifiera de elever som behöver mer stöd i sin 
kunskapsutveckling och för att verksamheten 
ska sätta in stödåtgärder. 

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

Kontinuerlig kartläggning och analys av 
resultaten görs, utifrån de 
avstämningsperioder som finns, för att alla 
elever ska nå målen och utvecklas så långt som 
möjligt. 

Läxläsning varje vecka för de elever som 
behöver stöd. 

Lovskola för elever erbjuds. 

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

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

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

 Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

82,6%  100% 

Andel behöriga elever till något program 

på gymnasiet ska öka 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 
Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Stärka kopplingen mellan den enskilde 
pedagogens bokslut - uppdragsdialog 
- lektionsbesök och 
utvecklingssamtal/lönesamtal. 
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Uppföljning runt varje elev som inte fått 
godkänt betyg och handlingsplan för hur betyg 
ska nås. 

Särskilda undervisningsgrupper finns både på 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på 
Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som 
behöver stöd. 

Lovskola och sommarskola för elever i åk 7-9. 

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

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

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

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

Indikator/mätetal 
Utfall 

2018 
Utfall Målvärde 

 Andel elever i 
årskurs 9 som är 
behöriga till något 
yrkesprogram på 

gymnasiet, (%) 

73,9%  100% 

Andel gymnasieelever från 

Tingsholmsgymnasiets 

högskoleförberedande program, med 

grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år ska 

öka. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Verksamheten behöver kunna erbjuda alla 
elever extra anpassningar och särskilt stöd. 

Behov finns att återställa undervisningstiden i 
de centrala ämnena till minst 1 timme per 
poäng och säkra bemanningen i 
studieverkstaden. 

 Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

85,98%  100% 

 

Andel gymnasieelever från 

Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram 

med examen inom 3 år ska öka. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Verksamheten behöver kunna erbjuda alla 
elever extra anpassningar och särskilt stöd. 
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Behov finns att återställa undervisningstiden i 
de centrala ämnena till minst 1 timme per 
poäng och säkra bemanningen i 
studieverkstaden. 

Indikator/mätetal 
Utfall 

2018 
Utfall Målvärde 

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

70,83%  100% 

 

Antal personer som en hemtjänsttagare 

möter ska inte överstiga målvärdet. 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Målvärdet är 12 och vilket uppnåddes 2017 
mätning av kontinuiteten kommer att göras 
under hösten 2019. Enheterna arbetar med 
frågan genom att ha mindre hemtjänstgrupper 
och tesplanera utifrån kontinuitet i möjligaste 
mån. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se över hemtjänstområden och storleken på 
hemtjänstgrupperna. Arbeta med 
tesplaneringen utifrån kontinuiteten. 

  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Personer som en 
hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 

(medelvärde) 

14  12 

 

Verkställighetstid i antal dagar från 

beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 ska minska 

 Uppfyllt 

Analys 

Idag är det 3 beslut om boende enligt LSS § 9.9 
som verkställs på annat sätt i väntan på 
boendeplats, två av dessa verkställs med 
placering enligt SOL. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Påskynda möjlighet till att verkställa beslut om 
boende enligt LSS § 9.9 i samband med 
planerade ombyggnationer. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

80dagar  78dagar 

 

Andelen deltagare vid kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet som vid 

avslut börjat arbeta eller studera ska 

inte understiga målvärdet. 

 Uppfyllt 

Analys 

Utfall perioden 20190101--20190430. Totalt 
har 55 individer avslutats under perioden. 

Avslutade deltagare till arbete 33% (17 
individer) Mål 30%. 

Avslutade deltagare till studier 8% (4 
individer) Mål 6%. 

För utförligare resultat se bifogat powerpoint 
arbetsmarknadsenheten 20190430. 

Under våren har det kommit 8 ansökningar om 
språkpraktik. Personerna har ett svagt språk 
och praktikplacering har inte varit möjligt på 
grund av för låg svenskkunskap. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete pågår att ta fram en ny form av insats 
på AME för att då målgruppen riskerar att gå 
över i försörjningsstöd. Impuls har kommit 
från försörjningsstöd (FS) under april månad 
att 6 hushåll söker FS efter att ersättning 
sänkts när personer gått från 
etableringsersättning till jobb och 
utvecklingsgaranti. 

I maj 2019 startar projektet PULS där en 
årsarbetare finansieras genom ESF-medel. 
Målgrupp för projektet är personer som 
behöver upptill ett år för att kunna komma åter 
till egen försörjning 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde  

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

35,81%  40%  
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Andelen ej återaktualiserade personer 

med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd ska inte 

understiga målvärdet. 

 Ej påbörjad 

Analys 

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

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

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

Det kan nämnas att målvärdet är utmanande 
då 86 % ändå ger oss ett resultat som är bland 
de 25 % bästa i riket, enligt KKiK (kommunens 
kvalitet i korthet). 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

86%  93% 

 

Andel brukare som är ganska/mycket 

nöjda med sitt särskilda boende ska inte 

understiga målvärdet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Mätning sker under hösten 2019. 

Arbete pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med anhörigombuden och 
anhörigträffar samt brukarråd. 

 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

86%  90% 

 

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

 Uppfyllt 

Analys 

Mätning sker under hösten. 

Arbete pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 

2018 
Utfall Målvärde 

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

94%  95% 
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Andelen ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet ska inte 
understiga målvärdet. 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet för 2019 är uppnått. Nu pågår arbete för 
att bibehålla uppnått resultat för hela året. 
Arbetet med att uppnå målet för ekologiska 
varor pågår ständigt i köken. Aktuellt mål 
diskuteras på APT och i referensgruppen. 
Ekoligan där varje köks resultat presenteras är 
även väl känd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under våren blev upphandling för inköpsavtal 
klart. Nytt avtal förväntas leda till bättre 
resultat vilket visar sig i samband för T2 inom 
äldreomsorg och T3 för resterande enheter. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

42,1% 45,3% 45% 

 

Antal utlån på biblioteket per 

kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Målet går inte att följa upp tertialvis. 
Utlåningssiffror rapporteras in efter varje 
årsskifte till Kungliga biblioteket och 
sammanställs under våren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta läsfrämjande främst med de 
prioriterade grupperna. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Totalt antal lån i 
kommunen dividerat 
med antal invånare 

den 31/12. 

7lån  6,1lån 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 

08-17 på vardagar, timmar/vecka ska 

inte understiga målvärdet. 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

 
Utfall 

 Målvärde 

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

13  13  13 

 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 

på vardagar, timmar/vecka ska inte 

understiga målvärdet. 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande målvärde på 25 timmars 
öppethållande utöver 08.00-17.00 på vardagar, 
timmar/vecka överstigs med ca 3,5 timmar 
genom morgonbadet tre gånger/vecka samt 
öppethållande på vardagkvällarna. 
Ändringarna genomfördes från och med 1 
januari 2019 anpassades efter behovet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Morgonbadets öppethållande är samma som 
utökades 2018 men kvällsöppet anpassades 
efter gruppernas och uthyrningens behov och 
simhallen stänger kl.20.00. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Simhallens 
öppethållande utöver 
08-17 på vardagar, 

timmar/vecka 

28 27 25 
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Driftredovisning 
 

     

Ansvarsområde (mnkr) 
2019  

Budget 

2019  

Tertial 1 

2019  

Prognos 

Avvikelse 
mot budget 

     

REVISION 1,5 0,2 1,5 0,0 
     

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 388,1 447,8 1 399,9 -11,8 
     

Kommunledningsstab 84,0 30,4 82,4 1,6 
     

KS oförutsett 2,4 0,0 0,0 2,4 

Lönepott 23,7 0,0 17,2 6,5 
     

Sektor miljö och samhällsbyggnad 61,1 20,8 61,1 0,0 
     

     

Sektor lärande 610,2 199,0 619,5 -9,3 

- varav:     

Sektorstöd lärande 66,1 21,4 65,8 0,3 

Förskola 136,1 42,5 136,9 -0,8 

Grundskola 256,2 83,2 256,5 -0,3 

Tingsholm 151,8 51,8 160,3 -8,5 

     

Sektor välfärd 524,9 171,9 538,5 -13,6 

- varav:     

Sektorsstöd välfärd 12,6 3,8 11,3 1,3 

Individ- och familjeomsorg 56,0 16,9 61,6 -5,6 

Funktionsnedsättning 26,5 7,6 26,3 0,2 

Äldreomsorg 74,0 24,3 74,0 0,0 

Beställning och kvalitet 355,9 119,3 365,4 -9,5 
     
     

Sektor service 81,9 25,7 81,3 0,6 
     

TOTALT 1 389,6 448,0 1 401,4 -11,8 
     

FINANSFÖRVALTNING 1 417,1 482,2 1 422,5 5,4 
     

TOTALT 27,5 34,2 21,1 -6,4 
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Investeringsredovisning 
 

 
     

Projekt, belopp i mnkr 

 
2019 

Budget 

2019 
Tertial 1 

2019 
Prognos 

Avvikelse 
2019 

Markförvärv och Exploatering 13,9 2,1 6,6 7,3 

Varav Rönnåsen etapp 1 2,7 1,8 2,7 0,0 

Gator och vägar 9,7 0,5 8,1 1,6 

Genomförande av detaljplaner 10,5 0,2 6,9 3,6 

Varav Handelsträdgården 3,7 0,2 3,7 0,0 

Tre rosors förskola, ombyggnad 44,3 2,8 28,0 16,3 

Ny förskola i centralorten 42,3 0,2 15,0 27,3 

Ombyggnation gruppbostäder 22,5 0,7 7,0 15,5 

IT-investeringar 20,5 3,8 2,5 18,0 

Stadsbibliotek 17,8 0,0 4,0 13,8 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 

komponenter 

16,4 2,1 11,0 5,4 

Ombyggnad Ryttershov 13,2 0,1 1,0 12,2 

Ombyggnad Sim- och sporthall 11,5 0,0 1,0 10,5 

Tillbyggnad Hössna förskola ombyggnad 7,5 5,3 10,5 -3,0 

Ombyggnation av äldreboende 6,9 0,4 1,5 5,4 

Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar 5,0 0,0 0,0 5,0 

Hamnbrygga Åsunden 5,0 0,0 0,0 5,0 

Ombyggnad centralarkiv 4,5 0,0 3,5 1,0 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum 4,4 0,0 4,4 0,0 

Upprustning skolgård Vegby 4,0 0,0 0,2 3,8 

Spårmaskin 3,0 0,0 3,0 0,0 

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad 

för omklädning (tennis) 

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

Anpassning av lokal för evakuering av 

gruppbostäder 

3,0 0,0 0,0 3,0 

Reservkraft URC 3,0 0,0 0,3 2,7 

Energieffektivisering/tillgänglighetsanpassning 2,7 0,0 1,0 1,7 

Inventarier förskolor 2,6 0,0 0,5 2,1 

Lokalanpassning Ekero 2,2 0,8 2,7 -0,5 

Ej kända projekt 2,2 0,0 0,0 2,2 

Åtgärder på Broar 2,0 0,0 1,0 1,0 

Välfärdsteknik 2,0 0,3 2,0 0,0 

Ombyggnad Marbäcks skola 2,0 0,0 2,6 -0,6 

Kapacitetsökning F-6Ulricehamn 2,0 0,0 2,5 -0,5 

Energieffektivisering/tillgänglighetsanpassning 1,7 0,2 1,0 0,7 

Investering Kost 1,6 0,0 1,6 0,0 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

inkl. Lassalyckan 

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

Förrådsbyggnad Lassalyckan 1,5 0,0 1,0 0,5 

Parker och lekplatser 1,2 0,0 1,2 0,0 

Nytt intranät 1,1 0,2 0,5 0,6 

Projekt under 1 mnkr 18,6 1,1 9,4 9,2 

     Summa 316,8 20,9 142,0      174,8 
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Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 316,8 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
ombyggnation av Marbäcks förskola där flytt 
av särskolan är planerad samt lokalanpassning 
av Ekero eftersom behovet av särskilt boende 
ökat. Investeringsutfallet till och med april 
uppgår till 20,9 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2019 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 142,0 mnkr. 

Under de fyra första månaderna har inga 
förvärv av mark skett. Förhandling pågår med 
några fastighetsägare som kan komma att 
resultera i köp under året. Inget konkret avtal 

finns ännu vilket medför en avvikelse i prognosen. 
bedöms resultera i ett köp under året. Flertalet 
av de projekt som ligger under markförvärv 
och exploatering förväntas färdigställas under 
2019. Toppbeläggningen av industrigatan på 
Hesters industriområde kommer att skjutas på 
ytterligare. Detta då det i dagsläget inte finns 
någon verksamhet som nyttjar vägen. På 
Rönnåsens industriområde byggs den sista 
delen av stenmur efter sommaren. I området 
ska också den sista trädplanteringen ske under 
2019. 

Projektet för Hållplats Stenbocksgatan/Tre 
Rosors väg kommer inte byggas i år. De 
budgeterade medlen räcker inte. Avsikten är 
att söka ytterligare medel för medfinansiering 
från Trafikverket 2020. 

Ytterligare medel kommer att sökas ut från 
potten gator och vägar, dels medel för 
utbyggnad av lokalgata i Hökerum, dels medel 
för kostnader för lantmäteriförrättningar och 
dels medel för utbyggnad av lokalgata vid 
Stockrosen i Ulricehamn. Det finns även 
investeringsmedel avsatta för upprättande av 
detaljplaner som behöver överföras till 
driftbudgeten i enlighet med nya 
redovisningsregler. Förvaltningen förbereder 
ett förslag avseende detta. 

Den sträcka som kvarstår vid utbyggnad av 
belysning är i Hökerum. I projektet avvaktas 
avtal med Trafikverket. Bedömningen är att 
belysningen kan byggas ut under hösten. 
Utbyggnad av ny belysning i Vegby är färdigt - 
totalt har det tillkommit 60 nya 
belysningspunkter. 

Investeringsmedel är beviljade för 
genomförandet av "Handelsträdgården". 
Utbyggnad av området pågår och förväntas 
färdigt efter sommaren. 

Under 2019 kommer endast en järnvägsbro att 
rustas upp, den andra kommer att göras i 
ordning 2020. 

Om- och tillbyggnaden av Tre Rosors förskola 
är igång. Projektering har genomförts under 
2018 och byggstart skedde i februari i år, 
inflyttning planeras till april 2020. Förskolan 
ska byggas till med fyra avdelningar och ett 
tillagningskök ska skapas. Även lekytan ska 
utökas och fler parkeringar ska uppföras. Entré 
och lastintag flyttas ned från skolgården, till 
gatunivå mittemot Pingstkyrkan. 

Projektering av en ny förskola i centralorten 
har pågått under hösten och kommer att 
fortsätta under 2019. Färdigställandet är 
beräknat till början av 2020. Placeringen 
kommer att bli i närheten av Ulricehamns 
Resurscenter (URC). Tillväxten i Ulricehamns 
kommun är hög och prognoser visar på ökat 
behov av förskoleplatser. Behovet är störst i 
centralorten och för att möta behovet krävs att 
kapaciteten utökas där. För att snabba upp 
processen så har en modulbyggd förskola för 
120 barn upphandlats. Projektering av 
markberedningen pågår. 

Projekteringen av centralarkiv i nedre plan på 
Ulricehamns resurscenter är klar. 
Ombyggnaden genomförs 2019. Därefter kan 
det gamla arkivet i före detta Tingshuset flyttas 
över hit. 

Tillbyggnad av befintlig förskola i Hökerum 
pågår. Den är ett modulbygge och kan byggas 
till med en avdelning i plan två. Befintligt kök 
anpassas genom en tillbyggnad med 
diskutrymme. Projektet kommer att 
genomföras under sommaren 2019. 

Projektering avseende Ryttershov är 
färdigställd inför ombyggnad av boendedelarna 
i hus A-B, C-D och E-F. Ventilation, tak, 
fönster, sophantering och isolering ingår i de 
planerade åtgärderna. Flera 
upphandlingsförsök har genomförts. Anbuden 
har dock varit långt över budget. Förvaltningen 
har bedömt att det blir kostnadseffektivare att 
bygga nya byggnader för boende. Avsikten är 
att inleda en förprojektering för att 
åstadkomma en bra och kostnadseffektiv 
lösning. 

En utredning har genomförts avseende 
ombyggnad kommunens fyra äldre 
gruppbostäder för att göra dem anpassade för 
moderna krav på LSS-bostäder. Nu pågår 
projektering. Ombyggnad förväntas 
genomföras under 2019 och 2020. 

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad 
för omklädning (tennis) beräknas påbörjas 
under året. Lokalerna är utdömda på grund av 
mögelangripet bottenbjälklag. Investeringen 
avser en ny byggnad för omklädning och en 
offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. 
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Vid Ulricehamns Resurscenter och Ryttershov 
finns behov av att bygga ett reservkraftverk. 
Båda fastigheterna inhyser samhällsviktiga 
verksamheter som vid en samhällsstörning är 
mycket sårbara mot bl.a. strömbortfall. Om 
exempelvis kostverksamheten inte kan 
bedrivas på Ulricehamns Resurscenter riskerar 
detta att få stora konsekvenser för andra 
verksamheter i kommunen. Ett reservkraftverk 
som även omfattar Ryttershov gör att 
verksamheten vid elbortfall fortfarande har el 
och värme. Samtliga andra kommunala 
äldreboenden i kommunen har reservkraft, 
men detta saknas för närvarande på 
Ulricehamns Resurscenter och Ryttershov och 
är således en prioritering enligt kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Större pågående investeringar 

Projektering av nytt samverkanshus i Gällstad 
är igång. Det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende och 
förskola. En kostnadseffektiv lösning 
eftersträvas med ett optimerat samutnyttjande 
av lokaler. Behov av utökning av antalet platser 
från ursprungliga 45 boendeplatser och 100 
förskoleplatser har visat sig vara nödvändig. 
Projekteringen kommer att utgå från 60 
boendeplatser och 120 förskoleplatser. 
Investeringsbudgeten för hela projektet 

bedöms behöva utökas med 40–50 mnkr. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och 
arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av 
ett samverkanshus.  

Förvärvet av en fastighet för placering av nytt 
stadsbibliotek genomfördes under 2017. 
Upphandling genom förnyad 
konkurrensutsättning av ramavtalade 
arkitekter pågår. Vinnare utses av en tillsatt 
urvalsgrupp innan sommaren och därefter 
påbörjas projektering som pågår upp till ett år. 
Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i 
en så kallad 3D-fastighet. 

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. 
Arbete pågår nu med att ta fram och värdera 
olika alternativa lösningar.  

 

Större avvikelser 

Tillbyggnaden av befintlig förskola i Hössna 
pågår. Byggnation väntas färdigställas våren 
2019, därefter byggs den gamla delen delvis om 

och underhållstatus uppdateras. Total budget 
är 22,9 mnkr. Prognosen efter upphandling 
blev 23,9 mnkr, inklusive bidrag från Boverket. 
Bidraget om 1,7 mnkr beviljades ej på grund av 
att avsatta medel tog slut. Ny totalprognos 
landar därför istället på 25,9 mnkr då det 
visade sig att det blev 1,0 mnkr (4,4%) dyrare 
än budget efter upphandling. Efter uteblivet 
bidrag och tillkommande arbeten beräknas 
projektet att gå med underskott om totalt cirka 
3 mnkr (13,0%). 

Slöjdsalen i Marbäcks skola byggs om inför 
läsåret 19/20 för att skapa ändamålsenliga 
lokaler för särskoleverksamheten. 
Investeringen möjliggör att komma till rätta 
med den lokalbrist som föreligger på grund av 
ökat elevantal i särskolan. Flyttning av 
särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) och 
avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan är 
nödvändig. Det har tillkommit arbeten som ej 
budgeterats då dessa inte fanns med i 
behovsbeskrivningen inför upprättande av 
investeringsansökan. Ändrad rumsbildning, 2 
wc i stället för 1, staket, lekutrustning och 
gångytor utvändigt. Underskottet beräknas bli 
0,6 mnkr. 

Investeringen Kapacitetsökning F- 6 möjliggör 
att klara behovet av förskoleplatser och 
elevplatser för årskurs F-6 i centralorten 
läsåret 19/20 och för F-6 fram tills en ny 
grundskola är färdigställd. Markarbeten, 
transport, montage, inkoppling av el, it, larm, 
fjärrvärme, vatten och avlopp av modulerna 
ingår i investeringen. Fullt anpassade flyttbara 
lokaler finns på plats efter montering. 
Merkostnader kommer att uppstå på grund av 
ökade markarbeten, flytt av lekutrustning, ny 
placering av basketplan, anpassning av 
placering av moduler, ökad kostnad för larm, 
data, inbrottslarm och brandlarm. Att göra 
budget för denna investering var svårt då 
omfattningen inte gick att förutse vid 
budgeteringstillfället. Återstående medel 
behövs till avetablering. Beräknat underskott 
uppgår till 0,5 mnkr. 

Lokalanpassningen på Ekero har startats upp 
under året. Investeringen möjliggör att öppna 
upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det 
innebär att vi kan frigöra platser på korttiden i 
kommunen och möjliggör att vi kan ta hem 
utskrivningsklara patienter i tid. Lägenheterna 
är i dåligt skick och utslitna efter alla år av 
användning. Mycket revs när det ändrades till 
HVB-hem och slets hårt under den tiden. I 
princip handlar det om helrenovering av 
ytskikt, montage av kök i fyra lägenheter, 
våtrumsrenovering inklusive nytt porslin och 
golvbrunn. Tillkommande arbeten som inte var 
med i budget, med två lägenheter med målning 
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och nytt porslin, två kontor, utökat kök i en 
lägenhet, målning och golvbeläggning i 
korridor. Beräknat underskott 0,5 mnkr. 

Projekt Ny- och ombyggnad av hållplatser 
redovisar ett positivt utfall om 0,3 mnkr. 
Utfallet avser en återbetalning från UEAB som 
inkommit under 2019. Totalt avviker projektet 
negativt med 0,4 mnkr. I samband med att 
investeringsansökan gjordes fanns ingen 
definitiv kostnadskalkyl för projektet 
upprättad, vilken senare visade en kostnad om 
1,3 mnkr. Bedömningen gjordes att gå vidare 
med projektet även om kostnaden var högre än 
budgeterat. Detta då trafiksäkerheten för både 
de som nyttjar kollektivtrafiken samt för 
gångtrafikanterna ansågs vara väsentlig samt 
att slutföra beställda projekt gentemot UEAB. 
De ökade kostnaderna som avviker från 
kostnadskalkylen var inte kända i samband 
med att projektet beställdes. Dels beror det på 
ökade asfaltspriser (ca 25%), dela handlar det 
om beställning av kantsten samt tippavgifter. 
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Verksamhetsbe

rättelser 
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Kommunledningsstab 

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 1,7 5,4 5,9 

Kostnader  32,1 109,8 93,0 

Nettokostnader 30,4 104,4 87,2 

Budget 33,0 104,4 98,3 

Budgetavvikelse 2,6 0,0 11,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   93,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  10,5 

Väsentliga händelser 

Årets första månader präglas i hög grad av 
arbete med bokslut och årsredovisning för 
2018. Utvecklingsarbetet för 
ekonomifunktionen under 2019 är i 
huvudsak inriktat på ökad digitalisering 
av administrativa processer. Utöver 
omsättning av löpande ramavtal med mera 
innebär även den omfattande 
investeringsbudgeten att antalet 
upphandlingsuppdrag är omfattande. 

Planeringen inför val till Europaparlamentet 
den 26 maj har genomförts. Förtidsröstning 
kommer att ske i stadshuset och i valbuss på 
flertalet platser i kommunen. Ambulerande 
röstmottagare kommer att finnas för de som 
har svårigheter att ta sig till vallokal. 

Då bedömning om låga vattenstånd är gjord i 
länet pågår förberedelse inför eventuell torka 
även i år. Perioden har för 
kommunikationsfunktionens 
del kännetecknats av personalomsättning och 
rekryteringsarbete. 

Årets löneöversyn är i allt väsentligt 
genomförd. Det som återstår är Vårdförbundet 
som fortfarande inte har ett centralt avtal för 
perioden och därför inte är beredda att möta 

arbetsgivaren för att genomföra 2019 års 
löneöversyn. 

Planeringsfunktionen är nu fullbemannad. 
Arbetet med att förbereda inför 
äldreomsorgens övergång till Time Care Pool 
och bemanningsenheten har varit intensivt. 
Den nya databasen i Time Care togs i bruk 4 
mars och har fungerat relativt väl. Ett stort 
arbete har pågått inför 22 april 
då äldreomsorgen och 
sjuksköterskeorganisationen gick in i det nya 
arbetssättet. Mycket arbete har lagts på 
utbildning, information och schemaläggning. 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
2640 tkr. Främsta faktorerna till överskottet 
finner man inom kommunchefs verksamheter. 
Det är KS oförutsett, ram i balans samt 
lönepott som genererar ett överskott i 
dagsläget. 

För Ekonomifunktionen samt kommunikation 
beror överskottet framför allt på lägre 
personalkostnader. 

Personalfunktionen visar ett överskott som går 
att koppla till häls- och sjukvård, "ha 
kulpengar" samt friskvårdsbidraget. Dock skall 
man ha i översyn att detta kan komma att 
förändras under året. 

Kansli och planeringsfunktionen visar i 
dagsläget underskott. För kansli beror det på 
överförmyndarverksamheten och de politiska 
mötena. Planeringsfunktionens underskott 
härrör bemanning och införande av förändrat 
arbetssätt. 

Prognos 

Kommunledningsstaben förväntas gå med ett 
överskott om ca 10 500 tkr. Detta går att 
härleda till 6500 tkr för lönepott. Vidare 2000 
tkr för ram i balans. I dagsläget har enbart ett 
beslut fattats att nyttja budgeten för KS 
oförutsett, vilket man tar hänsyn till i 
prognosen. Framtida prognoser kan därav 
avvika. Budget för KS oförutsett är på 2500 tkr. 
Kvar att nyttja inom KS oförutsett är 2400 tkr. 

Övriga funktioner inom 
kommunledningsstaben visar 
sammanfattningsvis ett prognostiserat 
underskott om -350 tkr.  

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän-
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 59,5 56,6 2,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,8% 

 

4,4% 0,4 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 2,0 

 

 

3,3 -1,3 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Sektorstöd MSB 0,4 2,8 0 

Samhällsutveckling 15,2 45,3 48,0 

Miljö- och byggnämnd 0,2 0,5 0,2 

Miljö- och bygg 5,0 12,5 8,6 

Sektor MSB 20,8 61,1 56,9 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Intäkter 4,2 13,1 20,2 

Kostnader  25,0 74,2        77,1 

Nettokostnader 20,8 61,1 56,9 

Budget 20,4 61,1 54,8 

Budgetavvikelse -0,4 0,0 -2,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 53,6 55,3 -1,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 4,8 5,6 -0,8 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

2 3 -1 
 med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 har tillsynen inom miljö sin 
utgångspunkt i temat klimatanpassning, där 
fokus ligger på att diskutera och informera 
verksamhetsutövare kring de klimatrelaterade 
risker som finns inom kommunen och som 
dessa kan påverkas av. Det genomförs även 
inom miljöskyddet ett inventeringsprojekt där 
miljöfarliga verksamheter som tidigare varit 
okända för kommunen identifieras och 
tillsynsbesöks. Det är ännu tidigt på året men 
målsättningen är att beslutade tillsynsplaner 
ska uppnås. 

På bygg har ledningsorganisationen setts över 
med anledning av 2018 års resultat. Under 
2019 har ett förändringsarbete påbörjats  

 

utifrån dom politiska målsättningar som finns 
och genomförda kundundersökningar. 
Byggenheten arbetar nu för att uppnå en stabil 
ärendeprocess med handläggningstider inom 
målvärden, god struktur på begäran om 
kompletteringar samt en förbättrad möjlighet 
för kunder att nå en handläggare som kan 
svara på frågor om just deras ärende. 
Målsättningen är att kommunen ska ha en 
effektiv, rättssäker och serviceinriktad 
myndighetsutövning inom området. 

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. Intresset för villatomter 
är högt i kommunen. I centralorten finns 
enbart en tomt, som återgått och är ute till 
försäljning. Inte bara privatpersoner visar 
intresse utan även flertalet byggbolag har varit 
och presenterat sina tankar och idéer och vill 
bygga i Ulricehamn.  

Arbete pågår för fullt för att bygga ut och 
genomföra detaljplanen för 
Handelsträdgården. Området kommer att 
tillskapa 16 tomter för villabebyggelse samt två 
områden för parhusbebyggelse. Vad gäller 
parhusen är dessa områden ute på en 
markanvisningstävling som bedöms vara klar 
innan sommaren 2019. I Hökerum såldes de 
kommunala tomterna slut under 2018 vilket 
gjorde att förvaltningen avstyckade åtta 
tomter. Dessa ska ut till försäljning efter det att 
gatan rustats upp under hösten 2019. 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 verksamheter. 

Den beläggningsinventering som genomfördes 
under andra halvåret 2018 ligger till grund för 
2019 års arbeten med att rusta upp våra 
kommunala gator och vägar. Förvaltningen, 
tillsammans med UEAB, har arbetat fram en 
åtgärdsplan för att koppla samman 
beläggningsarbeten med UEAB:s 
saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet. 

Under de första fyra månaderna har ett flertal 
investeringsprojekt startat avseende bl.a. om- 
och tillbyggnad av hållplatser, utbyggnad av 
belysning i Vegby samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed Tre Rosors väg. Under året 
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finns ett fokus att avsluta de 
investeringsprojekt som startades tidigare år. 

Ett stort informationsarbete har genomförts 
för att nå ut till alla vårdnadshavare att ansöka 
om skolskjuts. Arbetet har varit framgångsrikt 
och cirka 85% av alla berättigade elever har 
ansökt, vilket är en hög andel i jämförelse med 
våra grannkommuner. 

Arbetet med Översiktsplanen pågår och den 
digitala medborgardialogen genomförs nu 
under våren. Detaljplaner för 
Handelsträdgården och kvarteret Krämaren 
har nu vunnit laga kraft. 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
underskott i förhållande till budget. 
Underskottet beror främst på konsulttjänster 
vid planarbeten. Det finns även underskott på 
intäktssidan vilket beror på naturliga 
säsongsvariationen då efterfrågan på och 
fakturering av sektorns tjänster främst sker 
senare under året. 

 

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha en 
budget i balans vid årsskiftet när medel erhålls 
för utredningar kopplat till detaljplaner. En 
osäker finns alltid hur stora kostnaderna 
kommer bli för reningen av lakvattnet och 
vinterväghållningen, vilket är väderberoende. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 21,4 
 

66,1 64,2 

Förskola 42,5 136,1 132,5 

Grundskola 83,2 256,2 254,1 

Tingsholm 51,9 151,8 148,7 

Sektor lärande 199,0 610,2 599,5 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 30,4 86,1 89,0 

Kostnader  229,4 686,3 688,5 

Nettokostnader 199,0 610,2 599,5 

Budget 207,0 610,2 590,5 

Budgetavvikelse 8,0 0,0 -9,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   619,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,3 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 768,9 771,7 -2,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,2% 6,2% 0,0% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 32,0 33,3 
 

-1,3 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheternas systematiska kvalitetsarbete 
sker numera i skolmodulen i Stratsys. Digitalt 
elevdokumentationssystem för alla 
professioner som ingår i skolornas 
elevhälsoteam kommer att implementeras med 
start i maj månad och tas i bruk i samband 
med läsårsstarten 2019-2020. 

Arbetet med Heltid som norm har startas upp i 
förskolechefsgruppen. Inledande arbeta med 
bemanningskrav, bemanningsplanering och 
tidsplaner har påbörjats för att kunna gå i 
skarpt läge januari 2019. 

Ulrikaskolan och Bogesundsskolan har fått 
förstärkning med 100 % biträdande rektorer 
från november 2018 och januari 2019.  

Förskoleklass är sedan hösten 2018 en 
obligatorisk skolform. Planering pågår för att 

samtliga förskoleklasser läser fem dagar från 
och med läsåret 2019/2020. 

Verksamhetsområdet Tingsholm genomgår en 
betydande ekonomisk anpassning. 
Anpassningarna består bl.a. av minskning av 
personalstyrkan, större undervisningsgrupper 
och minskad undervisningstid till den 
garanterade nivån. 

Lokaler i Marbäcksskola iordningsställs för att 
ta emot särskolans elever. Särskolan fyller 50 
år. 

Ekonomisk analys 

Sektor lärandets utfall visar ett överskott med 
0,6 mnkr i förhållande till budget de första 4 
månaderna. 

Förskolan visar ett överskott på 3,2 mnkr. 
Verksamheten tar emot fler barn än tidigare i 
egen regi och andelen placerade barn i 
förskoleverksamheten ökar vilket får effekten 
av att peng per barn minskar. Extra medel för 
barn i behov av särskilt stöd har fördelats ut. 

Grundskolan visar överskott på 3,0 mnkr. 
Intäkter i form av statsbidrag från skolverket 
är större än tidigare år vilket påverkar 
resultatet positivt. 

Tingsholm verksamhetsområde går också med 
överskott om 1,2 mnkr. Interkommunal 
ersättning ökar på grund av större elevkullar. 
Samtliga enheter visar i april ett överskott. 

Prognos 

Prognosen för förskolan är -0,8 mnkr varav 
Intraprenaden -1,4 mnkr. Vid 
kommunstyrelsen i april utökades förskolans 
budget med 2 mnkr som fördelats likvärdigt till 
kommunala och fristående enheter, vilket 
innebär att ca 80% går till kommunala 
förskolor och resterande ca 20% går till 
fristående enheter. 

Grundskolan prognostiserar budget i balans. 
Osäkerhet finns gällande resurser för elever i 
behov av särskilt stöd och integrerade 
särskoleelever. 

Prognostiserat resultat för Tingsholm är ett 
underskott på -8,5 mnkr. Till detta hör 
interkommunala ersättningar på -5,3 mnkr. 
Modersmålet och elever kopplade till 
introduktionsprogrammet under hösten 
beräknas generera ett underskott på -3,2 mnkr. 
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 8,0 19,2 23,0 

Kostnader  50,5 155,3 155,5 

Nettokostnader 42,5 136,1 132,5 

Budget 45,7 136,1 132,9 

Budgetavvikelse 3,2 0,0 0,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   136,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,8 

 

 

 

   

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 199,3 207,6 -8,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,1% 6,2% 0,1% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 6,3 7,0 
 

-0,7 

 

Väsentliga händelser 

Förskolan har tilldelats ett tilläggsanslag på 2 
mnkr som går in i resursfördelningsmodellen 
likvärdigt både de kommunala som fristående 
förskolorna. 

Arbetet med Heltid som norm har startas upp i 
förskolechefsgruppen. Inledande arbeta med 
bemanningskrav, bemanningsplanering och 
tidsplaner har påbörjats för att kunna gå i 
skarpt läge januari 2019. 

Ett utvecklingsarbete med att implementera 
den nya läroplanen i verksamheten ska 
genomföras från höstterminen 2019. 
Utformningen av implementeringsarbetet av 
nya läroplanen pågår. 

Läslyftet har avslutats efter två år och 
utvecklingsinsatsen upplevs mycket positiv och 
ger direkta resultat på undervisningen och 
barnens lärande. 

I mars genomfördes en gemensam 
kompetensutvecklingsdag för all pedagogisk 
personal gällande normkritik och 
normkreativitet vilket har öppnat upp för goda 
kollegiala samtal, utvidgning av förskolans 
normer med målet att alla barn ska utvecklas 

som individer utan begränsningar till de unika 
individer de är. 

Om och tillbyggnad av Tre rosors förskola är 
nu i full gång och följer tidsplanen och väntas 
stå klart till mars 2020. Utbyggnaden av 
Hästhoven följer tidsplanen. Hökerums 
förskolas utbyggnad och inflyttning beräknas 
vara klar i augusti 2019. Lyckans förskola och 
Samverkanshus Gällstad är två pågående 
byggprocesser som ännu inte är färdiga och 
inte har fastställda tidsplaner men Lyckans 
förskola står förhoppningsvis färdig till 
årsskiftet 19/20. 

Ekonomisk analys 

Förskolan har ingen minskning av den totala 
budgetramen för 2019, dock tar förskolan emot 
fler barn än tidigare i egen verksamhet och 
andelen placerade barn i förskoleverksamheten 
ökar vilket får effekten av peng per barn 
minskar. 

Extra medel för barn i behov av särskilt stöd 
har fördelats till förskolorna. Trots justering i 
internbudgeten för 2019 tillåter inte budgeten 
full täckning utifrån efterfrågat behov på alla 
enheter utan får hanteras inom enhetens 
budget. 

Två områden har en avvikelse som beror på 
ökat behov av resursstöd för barn i behov av 
särskilt stöd. Tre områden har budget i balans 
och i ett område pågår en genomlysning av 
budget. 

Prognos 

Förskolan prognostiserar ett underskott på 
helår på -0,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april att 
tillfälligt utöka förskolans budget med 2 mnkr. 
Efter fördelning av medel har några områden 
justerats och har en budget i balans. Tre av sex 
områden prognostiserar ett underskott. Målet 
är en budget i balans. I pedagogisk omsorg på 
obekväm tid ökar antalet inskrivna barn och 
flera av barnen har behov av nattomsorg vilket 
medför ökade kostnader för verksamheten. 

Centrala poster balanserar verksamheternas 
underskott. 

För verksamhetsområdet är prognosen              
-0,5 mnkr exkl. intraprenaden. 

Intraprenaden prognostiserar ett underskott 
på 1,4 mnkr på helår.  



26 
 

Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 12,7 32,6 35,5 

Kostnader  95,9 288,8 289,6 

Nettokostnader 83,2 256,2 254,1 

Budget 86,2 256,2 250,0 

Budgetavvikelse 3,0 0,0 -4,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   256,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,3 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 352,1 358,4 -6,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,9% 6,5% -0,4% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 16,3 18,3 
 

-2,0 

 

Väsentliga händelser 

Ulrikaskolan har fått förstärkning med 100 % 
biträdande rektor från och med januari 2019. 
Bogesundsskolan har förstärkts med 
ytterligare en biträdande rektor om 100 % från 
och med november 2018. 

Måluppfyllelsen är fortsatt god i åk 1-6 medan 
måluppfyllelsen för åk 7-9 inte är 
tillfredsställande. Decemberbetygen visar på 
en positiv utveckling. 

Obehöriga lärare i grundskolan har fått 
kompetensutbildning genom en intern 
obligatorisk utbildningsinsats och alla 
obehöriga lärare har en mentor. 

Hela grundskolan har en gemensam 
lärplattform, Infomentor. 

Samarbetet med Västra Götalands Regionen 
och skolmodellen PALS fortsätter med stöd av 
projektledare. Risk - och skyddskartläggning 
genomfördes i mars 2019. 

Samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting fortsätter med den psykiska ohälsan 
i fokus. Det är en samverkan mellan 
Närhälsan, sektor välfärd och sektor lärande. 
Projektledare är anställd för hela året. 

Statligt bidrag Likvärdig skola har sökts och 
rekvirerats. 

Från och med detta läsår läser åk 1-6 efter en 
ny stadieindelad timplan för åk 1-3 respektive 
4-6. För åk 7-9 har vi detta läsår på oss att 
arbeta fram fördelningen mellan ämnen och 
årskurser. 

Förskoleklass är sedan hösten 2018 en 
obligatorisk skolform.  Arbete under våren 
pågår för att samtliga förskoleklasser läser fem 
dagar från och med läsåret 2019/2020. 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjutsar, interkommunala 
ersättningar och ersättningar till fristående 
skolor följer budget. 

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 
enheter beräknas till -0,2 mnkr för 
vårterminen. För att hålla budget kan inte 
tilläggsbelopp fördelas ut i samma omfattning 
till hösten 2019. 

På Tvärreds skola och Ulrikaskolan finns elever 
som tillhör personkrets grundsärskola och som 
verksamheten inte fått ekonomisk 
kompensation för. 

Stöd till hemmasittare är svårt att rymma inom 
budgetram. 

Täckning för en biträdande rektor har tillförts. 

Intäkter i form av statsbidrag från skolverket 
är större än tidigare år vilket påverkar 
budgeten positivt. Likvärdig skola 8,8 mnkr, 
lågstadiesatsning 4,2 mnkr och 
fritidshemssatsning 0,9 mnkr. 

Prognos 

Underskott om -0,3 mnkr, godkänt av 
sektorchef, avser elev med funktionshinder. 

Om tilldelning av tilläggsbelopp hanteras inom 
lagd budgetram kan det innebära att fristående 
enheter inte får det bidrag de ansöker om. 

Elevpengen för grundskolan åk 1-9 2019 
jämfört med 2018 är en ökning med 0,4 %. En 
önskvärd ökning vore ca 2,4 % för att täcka 
ökade personalkostnader kopplat till ökat 
elevantal. Statsbidrag ska inte kompensera den 
kommunala budgeten utan vara ett tillskott. En 
risk för att bli återbetalningsskyldiga finns om 
så kan påvisas. 

På Ätradalskolan och Stenbocksskolan finns en 
överanställning av personal under våren och 
ska användas som vikarie vid ev. anställning av 
behörig pedagog. 
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 8,9 24,2 27,9 

Kostnader  60,8 176,0 176,6 

Nettokostnader 51,9 151,8 148,7 

Budget 53,1 151,8 142,3 

Budgetavvikelse 1,2 0,0 -6,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   160,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -8,5 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 192,6 178,7 13,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,1% 5,2% -0,1% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 8,3 7,0 
 

1,3 

 

 

Väsentliga händelser 

Skolområdet har varit fullt operativ i ett drygt 
år. Sedan hösten 2018 har det mesta arbetet 
kretsat kring budgetarbete och under våren 
2019 har samtliga enheter tvingats till olika 
former av anpassningar. Anpassningarna 
består av minskning av personalstyrkan, större 
undervisningsgrupper och till kommande 
läsårsstart minskar Tingsholmsgymnasiet 
undervisningstiden ner till lägsta garanterade 
undervisningstid. Detta berör främst kurserna 
svenska/svenska som andraspråk, engelska 
och matematik. 

Innevarande läsår har Tingsholmsgymnasiet 
(inom nationella programmen) startat 
byggprogrammet och estetiska programmet 
har återuppstått. Många elever påbörjade sina 
studier på Tingsholmsgymnasiet LÅ18/19 (196 
st) jämfört med tidigare år (LÅ17/18, 160 st 
och LÅ 16/17 168 st). 

Särskolorna består idag av 33 elever fördelade 
på tre olika skolenheter men under ledning av 
samma rektor. Det är nu klart att lokaler 
iordningställs i Marbäck för att kunna ta emot 
ett utökat antal elever i särskolan. 

Vuxenutbildningen har hittills fokuserat på  

 

organisationsarbete kring Vård och 
omsorgscollege, lokala jobbspår, flexibla 
studieformer m.m. Vuxenutbildningen 
förbereder organisationen inför hösten genom 
att anpassa verksamheten efter givna 
förutsättningar. 

Introduktionsprogrammet har detta läsår ett 
minskat elevunderlag vilket till hösten leder till 
färre antal klasser/grupper och därmed 
minskar behovet av personal. 

Ekonomisk analys 

Verksamhetsområdet uppvisar positivt resultat 
för perioden. Detta beror på att flera 
underliggande enheter uppvisar positivt 
resultat vilket är förväntat. Samtidigt ökar 
kostnaderna för interkommunala ersättningar 
och främst 
modersmålsundervisning/studiehandledning. 

De senaste åren har inte verksamheten fått ta 
del av demografitilldelningen, varken för 
elevkostnad hos annan huvudman eller för 
kostnader i egen verksamhet. Vad gäller 
interkommunal ersättning är det nu det femte 
året i rad som negativa siffror uppvisas. Antalet 
elever i gymnasieför ålder ökar vilket innebär 
att även fler elever studerar hos annan 
huvudman. Detta medför en högre 
interkommunal kostnad som är svår att 
påverka. 

Prognos 

Kostnader för interkommunala ersättningar 
ökar vilket innebär ett prognostiserat 
underskott om 5,3 mnkr. 
Introduktionsprogrammet och kostnaderna för 
modersmålsundervisning/studiehandledning 
prognostiseras hamna på ett underskott om 3,2 
mnkr. 

Det har skett en ramflytt i 
verksamhetsområdet under kalenderåret. 
Ramflytten kommer av kostnader för 
byggprogrammet som uppstår hos nationella 
programmen när eleverna går på 
Tingsholmsgymnasiet istället för hos annan 
huvudman. Kostnaderna för lokal, personal 
och material för programmet beräknas uppgå 
till drygt 1,4 mnkr och motsvarar 
elevkostnaden enligt riksprislistan. 
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 3,8 12,5 11,1 

Beställning och kvalitet 119,3 355,9 349,8 

Funktionsnedsättning 7,6 26,5 22,8 

Individ- och familjeomsorg 16,9 56,0 59,5 

Äldreomsorg 24,3 74,0 71,6 

Sektor välfärd 171,9 524,9 514,8 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 102,4 302,1 324,1 

Kostnader  274,3 827,0 838,9 

Nettokostnader 171,9 524,9 514,8 

Budget 168,5 524,9 510,4 

Budgetavvikelse -3,4 0,0 -4,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   538,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -13,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 724,9 720,7 4,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 9,3% 8,0% 1,3% 

Antal medarbetare igenomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 58,0 
 

48,0 10,0 

 

Väsentliga händelser 

Under året har verksamheterna arbetat mycket 
med bemanning och i april införde 
äldreomsorgen och hemsjukvården nya 
arbetssätt för schemaläggning. 

Ekonomin är en utmaning då det ekonomiska 
läget visar ett stort budgetunderskott. Ett 
omfattade arbete görs för att komma till rätta 
med detta. Behoven har ökat i hemtjänsten och 
hemsjukvården. Detta har bl a gjort att trycket 
varit stort på korttiden. Detta möts upp genom 
att öppna en tom avdelning på Ekero. 

Sektorn arbetar intensivt med framtida 
lokalfrågor då behovet av gruppboenden och 

platser på särskilda boenden är stort framöver. 
Arbetet med digitalisering fortsätter och 
innefattar såväl e-tjänster som välfärdsteknik.  

Alla behandlingsassistenter som har arbetat 
med ensamkommande har omplacerats eller 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Samtliga 
HVB- och stödboenden är nu helt nedlagda. 

Ekonomisk analys 

Sektor välfärd redovisar ett budgetunderskott 
efter april månad på 3,4 mnkr. Underskottet är 
främst kopplat till bemanning och sjukfrånvaro 
hos utförarverksamheten inom äldreomsorg 
samt ökade vårdbehov och externa placeringar 
som ger utslag på verksamheten beställning 
och kvalitet. 

Funktionsnedsättning och individ- och 
familjeomsorg redovisar för perioden ett 
resultat inom budget. 

Prognos 

Totalt prognostiseras ett budgetunderskott om 
-13,6 mnkr. Ökningen mot förra månaden 
beror främst på att det inte finns något beslut 
om tilläggsbudget för att starta upp en till 
avdelning på Ekero. 

Osäkerheten för intäkterna från 
Migrationsverket kvarstår och prognosen säger 
ett underskott om cirka 4-5 mnkr. Fyra 
omfattande individärenden med stora behov 
påverkar ekonomin med cirka 6,0 mnkr. 
Dessutom ökning av behov inom 
hemsjukvården, hemtjänsten och 
funktionsnedsättning. Förväntade statsbidrag 
förbättrar prognosen något. 

Nyöppning av en avdelning på Ekero och 
genomförandet av ny schemaläggning 
(puckelkostnader) leder till och har lett till 
ökade kostnader och en större budgetavvikelse 
under året. 

Med anledning av ett befarat större underskott 
arbetas det med en handlingsplan både med 
kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Samtliga 
verksamhetschefer har härutöver ett tydligt 
uppdrag att se över möjligheten till 
effektiviseringar och anpassningar. 

Flera av kärnverksamheterna har låga 
kostnader, vilket till viss del försvårarar 
arbetet, och därför måste översyn göras även 
av insatser som ej är lagstadgade och sänkta 
ambitionsnivåer måste övervägas. 
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Beställning och kvalitet 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 5,9 17,4 28,0 

Kostnader  125,2 373,3 377,9 

Nettokostnader 119,3 355,9 349,9 

Budget 117,5 355,9 343,3 

Budgetavvikelse -1,8 0,0 -6,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   365,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,5 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 84,3 81,6 2,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 11,3% 8,1% 3,2% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 12,7 8,3 
 

4,4 

 

Väsentliga händelser 

Hemsjukvården har en väldigt hög 
arbetsbelastning, dels till följd av en ökad 
vårdtyngd men också till följd av att många nya 
sjuksköterskor börjat och fortfarande går 
bredvid. Hemsjukvården har haft en 
omsättning på 33 personer under det senaste 
året så det är mycket kompetens som tappats 
och som tar tid att bygga upp igen. Under april 
månad har båda enhetscheferna sagt upp sig 
på grund av att de upplever situationen som 
ohållbar utifrån ansvar för arbetsmiljö och 
arbetsbelastning. 

Verksamheten har under årets första månader 
anmält två ärenden till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Det 
handlar främst om kommunikationsbrister och 
brister i bedömningar av patienters tillstånd. 
Förbättringsarbete pågår utifrån dessa 
anmälningar. 

Införandet av central schemaläggning och 
ändrat arbetssätt vid schemaläggning har nu 
genomförts. Det finns även ett stort missnöje 
bland sjuksköterskorna med det nya sättet att 
lägga scheman.  

Ett intensivt samarbete mellan handläggare på 
vuxensidan och behandlingspersonal inom 
öppenvården har nu lett till ett något mindre 
antal externa placeringar. Kommunen behöver 
dock fortsätta bygga upp egna verksamheter 
för att bereda bättre möjligheter att få till 
hållbara lösningar på hemmaplan för att slippa 
dyra externa placeringar framöver. 

Ekonomisk analys 

Hemsjukvård sjuksköterskor har ökade 
kostnader för kvalificerad övertid och 
timvikarier. Detta är en följd av att flera nya 
sjuksköterskor fortfarande går bredvid och 
ännu inte kan täcka luckor i verksamheten. 
Introduktion och bredvidgång av nya 
sjuksköterskor kostar också extra mycket 
eftersom vi då betalar ut dubbelt så många 
timmar. 

Uppstart av ny avdelning på Ekero saknar 
finansiering och hamnar som minus här. 

I beställningen ser vi en fortsatt ökning av 
insatser till extern utförare och även ett ökat 
antal timmar städ till extern utförare.  Enstaka 
brukare har stora behov av insatser och 
detta medför höga kostnader. 

På personalsidan har Handläggarenheten haft 
inhyrd personal till följd av ett flertal 
sjukskrivningar. 

Prognos 

Beställning och kvalitet beräknas gå med ett 
underskott om -9,5 mnkr. Hemsjukvården går 
med underskott till följd av dyra lösningar för 
att täcka luckor i verksamheten samt 
bredvidgångar. Inför sommaren är det svårt att 
få tag på ordinarie personal att anställa vilket 
medför svårigheter svårt att hämta hem 
underskott under resten av året. 

Den utökade beställningen till extern utförare 
handlar om att fler väljer denna utförare samt 
att den boendeform de erbjuder möjliggör att 
kunna bo kvar i ordinärt boende vid 
försämringar. 

Verksamheten har minskade intäkter från 
försäkringskassan på grund av ändrade 
förhållanden i assistansärenden. I 
verksamheten finns också enstaka brukare 
med som kräver större insatser. Vilket leder till 
ökade kostnader. Bostadsanpassningar 
kommer att ske under året. 
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Funktionsnedsättning 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 33,2 97,6 98,4 

Kostnader  40,8 125,1 121,2 

Nettokostnader 7,6 26,5 22,8 

Budget 7,5 26,5 24,4 

Budgetavvikelse -0,1 0,0 1,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   26,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,2 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 186,5 177,2 9,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,8% 8,0% -0,2% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 8,0 10,0 
 

-2,0 

 

Väsentliga händelser 

Arbetet i det lokala Vård och 
Omsorgscollege pågår och aktiviteter för att 
öka attraktiviteten för yrket, exempelvis 
kvalitetssäkra praktikplatser genom utbildade 
handledare samt ambassadörsutbildning.  

Behovet av ändamålsenliga bostäder för 
målgruppen ses öka över tid. Under 2018 samt 
i början på året har projektering genomförts, 
där fyra av de befintliga gruppbostäderna inte 
uppfyller kraven på fullvärdig bostad. 
Planering för denna förändring i verksamheten 
pågår. Behovet av nya gruppbostäder samt en 
planering av dessa pågår för att möjliggöra 
verkställighet av beslut om bostad enligt lag. 
En del lokaler inom daglig verksamhet är inte 
tillgänglighetsanpassade och det pågår ett 
arbete för att ersätta dessa, det gäller Storgatan 
36 samt Villagatan.  

Arbetet med ny schemaläggning har pågått 
under 2019, med utbildningar och aktivt 
arbete, där även andelen heltidsanställda ökat 
under året. Ett aktivt arbete pågår med 
implementering av ny schemaläggning inför 
start i oktober.  

En brukarundersökning genomfördes även 
under 2019 i syfte att undersöka brukares 
uppfattning kring ett antal kvalitetsindikatorer, 
som ett led i utvecklingsarbetet följs resultatet 
inom verksamheten. 

Ekonomisk analys 

Efter tertial 1 ses ett förbättrat resultat jämfört 
med föregående period. Vissa kostnader ses för 
personal på grund av sjukfrånvaro samt 
uttagen semester. Förhöjt behov på en del 
enheter har medfört högre bemanning. 
Avlösning och assistans ses som de största 
posterna, där kostnaderna förklaras av att 
ersättningen inte täcker de faktiska 
personalkostnader. I samband med att ett 
antal personer blev omplacerade, erbjöds nya 
tjänster. 

Ersättning för nya platser i samband med 
ombyggnation innebär att det är en intäkt som 
inte kommer verksamheten tillgodo, vilket ger 
en negativ inverkan i budget. 

Prognos 

Tillfällig flytt av gruppbostäder och med det en 
utökning av platser kan påverka resultatet även 
om vi har med en rad kostnader för denna 
förändring. Kostnad för avlösning och 
ledsagning samt vissa assistansprojekt befaras 
vara svåra att hålla befintlig budget, på grund 
av att kostnaden inte kompenseras av 
ersättningen. 

Prognosen innebär att alla enheter inom 
verksamheten har en noggrann kontroll och 
planering av bemanning och inköp inom 
verksamheten. Effektivt resursutnyttjande 
genomsyrar arbetet genom dialog och 
samordning. 

Införandet av ny schemaläggning innan man 
har en väl fungerande organisation kan 
medföra kostnader under året. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 11,6 28,8 39,3 

Kostnader  28,5 84,7 98,8 

Nettokostnader 16,9 56,0 59,5 

Budget 17,9 56,0 57,4 

Budgetavvikelse 1,0 0,0 -2,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -5,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 75,4 93,4 -18 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,1% 5,6% 1,5 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 4,7 3,3 
 

1,4 

 

Väsentliga händelser 

Jobbspåren inom DUNA fungerar väl. Under 
perioden har det anlänt 20 nyanlända till 
Ulricehamns kommun, varav 4 anvisade enligt 
bosättningslagen. Flyktingmottagandet 
minskar vilket kan komma att påverka 
kommande schablonersättning. Ansökan är 
gjord för §37 medel för introduktion av 
föräldralediga i det svenska samhället och för 
förstärkt samhällsorientering för personer som 
har svag språkutveckling. 

Försörjningsstöd gör ett bra resultat för 
perioden. Utvecklingsarbete med ökad 
digitalisering pågår. VINR (Våld i nära 
relation) arbetar med 
regelbundna samverkansmöten med polis, 
barnahus, kvinnojour och andra instanser. 
Webbkurs om våld är en utbildning som har 
genomförts inom försörjningsstöd och 
Arbetsmarknadsenheten och planeras att 
genomföras på andra enheter.

Under perioden har Öppenvårdsenheten 
kompletterat behandlingsutbudet med Previct 
som är en digital, medicinteknisk produkt för 
förstärkt behandling vid skadligt bruk av 
alkohol. I dagsläget är tre enheter med Previct i 
gång och fungerar väl. Previct är en del i att 
förstärka behandlingsutbudet på hemmaplan 
och kommer förhoppningsvis att leda till att 
externa placeringar kan minimeras. 
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på 
Öppenvårdsenheten under mars månad. Det 
resulterade i revidering av rutiner rörande 
säkerhet samt hot och våld. 

Alla behandlingsassistenter för 
ensamkommande har nu omplacerats eller 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Barn och 
Ungdom har ett större underskott till följd av 
två externa placeringar samt minskade intäkter 
från Migrationsverket. 

Ekonomisk analys 

Individ- och familjeomsorgen visar i dagsläget 
ett överskott. De statliga ersättningarna från 
Migrationsverket gällande ensamkommande 
flyktingbarn är mycket svåra att beräkna och 
kommer att utgöra en stor utmaning resten av 
året. Enheterna för HVB och Barn och Unga 
myndighetsutövning gör negativa resultat, 
övriga enheter gör försiktiga plus-resultat, 
främst Försörjningsstöd och 
Arbetsmarknadsenheten. Det finns en 
osäkerhet i schablonersättningarna som avser 
etableringen. När budgeten lades, 
kalkylerade man med ca 100 personer, vilket är 
en kvalificerad gissning som bygger på 
Migrationsverkets prognos. En uppskattning är 
nu att det verkar bli färre. 

Prognos 

Prognosen på helår är en uppskattning av 
förväntade konsekvenser av minskade intäkter 
från Migrationsverket och ökade kostnader för 
de två externa placeringarna med psykiatrisk 
problematik som kan komma att uppstå på 
helår. Samverkan med regionen pågår 
intensivt. I summan ingår även ett tillskott på 
700 tkr från övriga i sektorn. 
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Äldreomsorg 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 51,6 158,0 157,9 

Kostnader  75,9 232,1 229,5 

Nettokostnader 24,3 74,0 71,6 

Budget 21,4 74,0 72,8 

Budgetavvikelse -2,9 0,0 1,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   74,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 366,5 358,1 8,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 10,3% 8,8% 1,5% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 32,3 
 

26,7  5,6  

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten fortsätter att implementera TES 
(trygghet, enkelhet, säkerhet) i särskilt boende, 
under året planerar Ryttershov och 
Hökerumsgården att införa TES på särskilt 
boende.   

Verksamheten har fortsatt arbetetat med nya 
vård och omsorgsboendet i Gällstad. Boendet 
kommer att byggas i sex avdelningar med tio 
lägenheter i varje, totalt sextio platser. Alla 
platser byggs som demensboende men man 
kan styra inriktning på avdelningarna utefter 
behov.  

Ekero öppnar upp en tillfällig avdelning med 
elva platser från och med juni, detta för att 
möta behovet av demensplatser. Planering 
pågår för den totala lokalförsörjningen. 

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 mer att göra. 

Äldreomsorgen arbetar aktivt för att 
implementera heltid som norm i verksamheten 

samt ändra schemasätt. Detta har lett till en 
hårt belastad enhetschefsgrupp samt en del oro 
bland medarbetare. 

Äldreomsorgen har påverkats av personalbrist 
bland sjuksköterskeenheten och 
handläggarenheten, då samverkan påverkas 
när sjuksköterskor och handläggare inte kan 
prioritera teamträffar exempelvis. 

Ett problem under våren har varit att rekrytera 
vikarier till sommarsemestern. 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens budgetavvikelse för perioden 
beror till allra största del på 
personalkostnaderna. Verksamheten har en 
negativ budgetavvikelse för sjuklöner på 0,7 
mnkr och en negativ budgetavvikelse på 
övertid med 0,7 mnkr. Utöver detta har det 
arbetats mer tid än budgeterat motsvarande 
cirka 1,4 mnkr. 

Det har funnits tomma lägenheter under 
perioden och den negativa budgetavvikelsen på 
beställningen är 0,5 mnkr. Framförallt är det 
på särskilt boende som beläggningen under 
perioden varit lägre. 

Bakåt har verksamheten sett att all 
hemtjänstbeställning inte utgått. Hemtjänstens 
timmar ökar något år för år. Sannolikt skulle 
ersättningen varit något högre om 
beställningen varit korrekt under året. 

Prognos 

Tidigt under året sattes åtgärder in för att 
minska kostnaderna. Enhetscheferna arbetar 
på att få ner sina scheman till den beställda 
volymen av insatser. Översyn görs även på alla 
andra kostnader förutom personalkostnaderna 
och verksamheten ska under året hålla igen på 
utbildning, inköp och andra kostnader. 
Ytterligare exempel på åtgärder i framtagen 
plan är att se över beställningen, användandet 
av administrativa tjänster och att höja 
grundbemanning så att övertidsersättning och 
användande av timvikarier minskas. Det finns 
strategiska frågor att arbeta vidare med som 
sjukfrånvaro, tillsynskamera och 
bilanvändande. Verksamheten förväntas 
erhålla ett statsbidrag om cirka 1,4 mnkr under 
året. 
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorstöd service 0,7 2,9 2,1 

Fastighet  1,3 -0,4 -1,8 

IT -0,4 0,0 -0,6 

Kommunservice  7,2 24,8 24,8 

Kost 1,7 6,4 6,2 

Kultur och fritid  15,2 48,2 47,4 

Sektor service  25,7 81,9 78,1 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 81,3 241,2 240,1 

Kostnader  107,0 323,1 318,2 

Nettokostnader 25,7 81,9 78,1 

Budget 28,9 81,9 81,1 

Budgetavvikelse 3,2 0,0 3,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   81,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 228,8 231,5 -2,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 9,6% 7,8% 1,8 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 19,7 15,0 4,7 

 

 

Väsentliga händelser 

Den största händelsen under början av året för 
fritidsenheten på Kultur och fritid är 
naturligtvis världscuptävlingarna på skidor. 
Det arrangerades på ett utmärkt sätt med hela 
världseliten på Lassalyckan, helgen 26-27 
januari. Arrangemanget blev mycket lyckat 
även denna andra gång, både sportsligt och 
publikmässigt med cirka 45 000 besökare. 

Verksamheten inom enheten bibliotek och 
allmänkultur har pågått enligt plan. Ett stort 
antal aktiviteter och program har genomförts 
under perioden januari till april, totalt 411 st. 
Exempel på aktiviteter är författarbesök, 
föreläsningar, utställningar, 

familjeföreställningar, pysselverkstäder och 
uppsökande verksamhet som språkcaféer på 
Familjecentralen och högläsning på 
äldreboenden. 

Under 2018-2019 deltar biblioteket 
tillsammans med Familjecentralen i 
utvecklingsprojektet Idélabbet med stöd av 
Statens kulturråd. Med hjälp av verktyget 
Innovationsguiden undersöker man 
tillsammans med användarna hur både den 
nuvarande och den planerade 
småbarnsavdelningen på stadsbiblioteket ska 
utformas. Med hjälp av medel för Stärkta 
bibliotek från Statens kulturråd har en 
barnbibliotekarie kunnat anställas för att 
arbeta med att utveckla och samordna 
biblioteksverksamheten mot förskolan. 

Ungas fritid är en ny enhet inom verksamhet 
Kultur och fritid sedan februari 2019. Under 
vecka nio flyttade fritidsgården Forum och 
personal sin verksamhet till Ungdomens hus. 
Enheten arbetar mer mobilt genom olika 
satsningar som till exempel familjelördagar 
och mer närvaro på skolorna. 

Kommunservice har arbetat fram ett avtal med 
PostNord gällande leverans av post i 
kransorterna. Förändringen gör att 
kransorterna kommer att få leveranser och 
hämtning av post fem dagar per vecka. Starten 
är planerad till 12 augusti. 

Enheten Park och skog inom verksamhet 
kommunservice har under året röjt stora 
områden med bostadsnära skog. Dels med 
egen personal men även med upphandlad 
entreprenör. Detta har fungerat bra och varit 
uppskattat av kommuninvånarna. Fortsatta 
skogsavverkningar är planerade med 
Skogssällskapet. 

Lokalvården arbetar aktivt med att bemanna 
rätt. En del i detta är att bygga upp en 
lokalvårdspool som kan underlätta vid 
frånvaro. Lokalvårdspoolen består nu av 2,5 
årsarbetare. 

Nytt Stadsbibliotek planeras i Ulricehamn och 
arbetet har fortgått genom en 
konkurrensutsättning med tre ramavtalade 
arkitekter, deras förslag har inkommit till 
kommunen. Under maj månad kommer dessa 
förslag att utvärderas av en urvalsgrupp. En 
vinnare förväntas kunna presenteras i slutet av 
maj. 

Tillbyggnad av förskolan Tre Rosor har inletts. 
Enligt plan färdigställs till- och ombyggnaden 
mars 2020. Förskolan ska byggas till med fyra 
avdelningar och ett tillagningskök skapas.  
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Projektering av en ny förskola i centralorten 
har pågått under hösten 2018 och har fortsätt 
under 2019. Färdigställandet är beräknat till 
början av 2020. Placeringen kommer att bli i 
närheten av Ulricehamns Resurscenter (URC). 
För att snabba upp processen vid URC så har 
en modulbygd förskola för 120 barn 
upphandlats. 

Då det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende samt 
förskola har en förstudie med inriktning till en 
byggnation av ett samverkanshus i Gällstad 
påbörjats. En kostnadseffektiv lösning 
eftersträvas med ett optimerat samutnyttjande 
av lokaler. Projekteringen kommer att utgå 
från 60 boendeplatser och 120 förskoleplatser. 

It genomförde en upphandling av ny 
licenspartner under mars månad. Under april 
tecknades sedan ett nytt avtal kring 
Microsoftlicenser. It har lagt ner mycket arbete 
för att få till ett bra avtal som inte har inneburit 
några ökade kostnader. 

Under våren har It träffat ett antal leverantörer 
och tittat på lösningar vad gäller lagring och 
backup. Kommunens avtal för den nuvarande 
miljön går ut vid årsskiftet. En upphandling 
kommer att ske under hösten och viktigt 
kommer att bli att ställ rätt krav, mycket har 
hänt med tekniken från upphandlingen för fem 
år sedan. 

En av de stora utmaningarna inom kosten 
gäller rekrytering av utbildade kockar. Några 
kockar har under året avslutat sin anställning 
då de gått till privat verksamhet, annan 
kommun, pension eller testa nytt yrke. 
Verksamheten lyckas till viss del att rekrytera 
kockar men inte i den utsträckning som 
önskas. Framförallt är de få personer som 
söker i samband med annonsering. 
Verksamheten har tagit fram några åtgärder 
för att försöka locka tills sig fler kockar och det 
är genom marknadsföring på gymnasieskola, 
samarbeta med arbetsmarknadsenheten samt 
använda strategiarbetet under hela 
rekryteringen.

Ekonomisk analys 

Alla verksamheter inklusive sektorstödet 
redovisar ett överskott jämfört med budget 
efter april månad. 

Den största avvikelsen från budget är 
personalkostnaderna, där samtliga 
verksamheter redovisar ett överskott. Det 
handlar om vakanser och sjukfrånvaro som ej 
tillsatts fullt ut samt att återbesättningar ses 
över i syfte att hitta nya effektivare lösningar i 
samband med heltid som norm. 

Sektorn redovisar också betydligt större 
intäkter än budgeterat för perioden. 
Överskottet förklaras främst av att enheten 
park och skog har tillförts en större 
avverkningsintäkt från produktionsskogen. 
Inom kultur och fritid finns större intäkter 
jämfört med budget för entréavgifter på badet. 

Prognos 

Den samlade bedömningen är att sektorstödet 
kommer att göra ett budgetöverskott på 0,2 
mnkr då övergripande medel inte kommer gå 
åt i den utsträckning de är budgeterade samt 
att prognosen för verksamheterna It och kost 
förväntas göra ett överskott vardera på 0,2 
mnkr då budgeterade medel för personal inte 
förväntas användas i full utsträckning. 

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

Några orsaker till sektorns överskott är bland 
annat att kommunservice har planerade 
utvecklingsinsatser och arbeten utomhus som 
ännu inte har startas upp. Kultur och fritids 
intäkter planar ut under året då badet kommer 
att vara stängt under sex veckor för reparation 
och underhåll. Energiförbrukningen de första 
månaderna har varit något lägre jämfört med 
tidigare år men förväntas jämnas ut under 
helåret
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 14,2 0,4 0,4 

Kostnader  -14,3 -1,1 -1,1 

Resultat efter 

Fin. Poster 
-0,1 -0,6 -0,7 

Koncernbidrag 0,4 1,3 1,3 

Resultat före skatt 0,3 0,7 0,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med april är 0,4 mnkr under 

budget. Bolaget har erhållit utdelning från 

dotterbolaget Näringsliv Ulricehamn AB i och 

med försäljningen av Vist Fastighets AB. 

Samtidigt har nedskrivning av andelarna i 

dotterbolaget skrivits ned och därmed 

påverkas inte resultatet av utdelningen. 

Prognosen för helår är enligt budget, +/-0. 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 85,0 271,6 267,5 

Kostnader  -70,4 -219,7 -209,1 

Resultat efter 

Fin. poster 
14,6 51,9 58,4 

Koncernbidrag -3,3 -10,0 -9,5 

Resultat före skatt 11,3 0,1 0,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Vintern och våren har varit mild vilket har 
märkts i minskad energiförsäljning. Till en del 
vägs det upp av att bolagets produkter är 
efterfrågade då Ulricehamn fortsätter att växa 
och ingen riktig avmattning av konjunkturen. 

Bolaget har 2 fler medarbetare än vid årsskiftet 
men prioritering på att behålla och rekrytera 
goda medarbetare är viktigt. Det finns 
kommande pensioner (VD) samt någon 
uppsägning. 

Bredbandsutbyggnaden fortgår med full kraft 
för att klara bolagets mål om 90% anslutning 
2020.  

Detaljplanearbetet för ett kommande Energi- 
och miljöcentra har nu resulterat i ett andra 
granskningsförslag där Länsstyrelsen har 
begärt förlängd tid för att ge sina synpunkter. 
Förhoppningsvis finns en färdig detaljplan i 
höst. När detaljplanen är klar kommer det först 
ut att byggas ett mindre fjärrvärmeverk för att 
ersätta befintliga till Simhallen. 

Ekonomisk analys 

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 
per 2019-04-30 är 14,6 mnkr. För helåret 
prognosticeras ett resultat om 51,5 mnkr 
jämfört med budget om 52,0 mnkr.  

Totala investeringar i år uppgår till 30,1 mnkr 
mot budgeterat belopp om 115,1 mnkr. Prognos 
uppgår till 118,4 mnkr på helår, vilket hänförs 
till investeringar gällande fiber- och 
elnätsarbetet. Soliditeten bedöms öka till 51%.
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 26,3 76,1 81,6 

Kostnader  -23,3 -70,6 -73,3 

Resultat efter 

Fin. Poster 
3,0 5,5 8,3 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 3,0 5,5 8,3 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   5,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Bolaget driver projekt för nybyggnation. 
Planprocessen för byggnation på Stockrosen 1 
pågår med projektering för två punkthus. 
Ombyggnation av fastigheten Stadsgränsen 2 
fortgår. 

2 större ombyggnationer pågår dels, Solrosens 
äldreboende etapp med fasadrenovering och 
byte av energisnålare fönster samt 
renoveringsarbete med Villavägen i Marbäck. 

En ny förvaltare och reparatör har anställts 
under 2019.  

Ekonomisk analys 

Resultatet per den 30 april 2019 är 3,0 mnkr 
vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat. 
Hyresintäkterna är 0,5 mnkr över budget 
samtidigt som övriga intäkter är 0,5 mnkr 
högre än budget. Hyresintäkterna har ökat på 
grund av ett högre utfall vid 
hyresförhandlingen, standardhöjande åtgärder 
samt nya lokaler för uthyrning på 
Stadsgränsen 2. Övriga intäkter avser 
ersättning från hyresgäster, 
förvaltningsintäkter samt skatteåterbäring. 

Driftskostnaderna, underhållskostnaderna, 
fastighetsskatten, avskrivningarna, 
räntekostnaderna samt central administration 
följer budget. 

Soliditeten är fortsatt god 30,1 %. Det egna 
kapitalet uppgår till 134 mnkr.  

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 1 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 1,3 1,4 1,7 

Kostnader  -4,2 -10,1 -9,9 

Resultat efter 

Fin. poster 
-2,9 -8,7 -8,2 

Koncernbidrag 2,9 8,7 8,2 

Resultat före skatt 0,0 0,0 0,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Ett företagsklimatarbete har startats upp under 
året. Bakgrunden till arbetet är det resultat 
som näringslivsklimatet har fått på Svensk 
Näringslivs ranking, SKLs Insiktsarbete och 
Företagarnas undersökning.  

I samband med World Cup Ulricehamns 
anordnade NUAB flera olika engagemang 
såsom Unga lär unga – Ungdomskväll på 
Lassalyckan ”Prova på att åka skidor”, 
föreläsning med Magdalena Forsberg. Det hölls 
även föreläsning på Kongresshuset i Borås, 
tillsammans med Borås TME. NUAB 
ansvarade även för invigningen på Stora 
Torget. Utöver ovan anordnades även 
föreläsning för turistorganisationer samt en 
träff för bygg- och fastighetsbranschen. Under 
världscuphelgen gjordes även en 
turistekonomisk undersökning (TEM). 

Den 22 mars hölls Galadagen, en inspiration- 
och nätverksdag som arrangerades av 
Näringsliv Ulricehamns tillsammans med 
Företagarna. Kvällen avslutades med 
prisutdelning  för bland årets företag, årets 
nystart och årets utvecklare. 

Under första tertialet har Näringsliv 
Ulricehamn även hållit i närverksträffar 
exempelvis Stöd och rådgivning för 
landsbygdsföretag och Besöksnäringen som 
motor för positiv utveckling.  

Ekonomisk analys 

Resultatet per 19-04-30 uppgår till +/-0. 
Budget för helår är +/-0,0 mnkr, vilket 
överensstämmer med prognosen.



37 
 

Finansiella 

rapporter 

 



38 
 

Resultatrapport 
Belopp i mnkr   Kommunen 

     2019 2019 2018 

     Budget Prognos Utfall 

Verksamhetens intäkter    206 ,8 198,6 253,9 

Verksamhetens kostnader    -1 543,3 -1 544,8 -1 533,4 

Avskrivningar/ Nedskrivningar    -66,2 -69,0 -62,9 

Verksamhetens nettokostnader    -1 402,7 -1 415,2 -1 342,4 

Skatteintäkter    1 085,8 1 081,8 1 038,9 

Generella statsbidrag och utjämning    338,5 340,5 330,8 

Finansiella intäkter    16,2 24,0 16,9 

Finansiella kostnader    -10,3 -10,0 -10,5 

Årets resultat     27,5 21,1 33,7 

 

 

Balansrapport 
Belopp i mnkr   Kommunen  

                            2019 2019 2018 

     Budget Prognos Utfall 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar   5,4 5,4 5,9 

Materiella anläggningstillgångar   1175,0 1 000,0 

 

788,9 

Finansiella anläggningstillgångar   975,9 975,7 912,8 

Summa anläggningstillgångar   2 156,1  1 981,1 1 836,0 

      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   2,9 2,9 

 

3,0 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd   11,2 11,2 9,3 

-Fordringar   80,0 80,0 

 

73,8 

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank   80,7 80,7 137,5 

Summa omsättningstillgångar   171,9 171,9 220,6 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 330,9 2 155,9 2 059,7 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

 

    

EGET KAPITAL   1 305,6 1 313,4 1 276,9 

Därav årets resultat   27,5 21,1 33,7 

      

AVSÄTTNINGAR       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   18,0 11,6 17,5 

-Andra avsättningar   35,1 54,8 38,1 

Summa avsättningar   53,1 66,4 55,6 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder   709,7 480,6 493,0 

Kortfristiga skulder   262,5 295,5 234,2 

Summa Skulder   972,2 776,1 727,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER   2 330,9 2 155,9 2 059,7 
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STARK INLEDNING PÅ RAPPORTSÄSONGEN

 
Tillg. 116 Mkr +2,8% Max aktier 57,0% +10,0%

 

• Efter ett starkt första kvartal fortsatte riskfyllda tillgångar att gå bra globalt och både 
amerikanska börsindexet S&P 500 samt breda svenska OMXSPI-index noterades på all time 
high under april. Bakomliggande faktorer till uppgången var bland annat fortsatt duvaktiga 
signaler från centralbankerna, förhoppningar om lösning i handelskonflikten samt indikatorer 
om att stimulanser i Kina börjar få effekt. Rapportsäsongen har även inletts starkt under april 
där tecken på stigande vinstmarginaler i USA och fortsatt starka resultat i Sverige har tonat 
ned oron över en konjunkturavmattning. I slutet av april kom Riksbankens andra räntebesked 
för året där direktionen valde att hålla reporäntan oförändrad men sänka räntebanan framåt. 
Detta som en konsekvens av en svagare inflationsutveckling än väntat. Beskedet fick den 
svenska kronan att falla mot både dollarn och euron. Sett till Stockholmsbörsen (SIX PRX) så 
steg den med 7,2% under månaden, vilket innebär en uppgång om 21,3% sedan årsskiftet. 
Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 3,8% i lokal valuta och 6,0% i 
svenska kronor medan den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg med 3,6% i lokal 
valuta och 5,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad men steg 
ändå med 2,1% i lokal valuta och 4,4% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den 
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 16,0% till 15,5%. Även på 
den amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) föll volatiliteten, från 
15,1% till 14,6% respektive från 14,0% till 13,7%. På valutamarknaden försvagades den 
svenska kronan mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,49 
kronor, en euro för 10,64 kronor och ett brittiskt pund för 12,38 kronor. Sett till 
räntemarknaden så föll yielden 12 punkter till -1,69% för den reala svenska statsobligationen 
3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 
29 punkter till -2,48%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 
2039) föll under månaden med 2 punkter till 0,80% medan yielden för den kortare 
obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 6 punkter till -0,56%. Vid månadsskiftet var den 10-
åriga svenska break-even inflationen 1,88%. 
 

• Under månaden har följande transaktioner skett: 
 

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/

Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar Notering
2019-04-10 Köpt SPP Sverige Plus A -625 000 4 736 SPP Sverige Plus A

2019-04-11 Köpt Öhman Global Hållbar A -500 000 1 982 Öhman Global Hållbar A

2019-04-16 Köpt SPP Sverige Plus A -625 000 4 685 SPP Sverige Plus A

2019-04-17 Köpt Öhman Global Hållbar A -500 000 1 970 Öhman Global Hållbar A

2019-04-23 Återinv. Utdelning Likvida medel 93 069 93 069 Retur provisioner 2019 Q1

2019-04-29 Sålt Öhman FRN Hållbar A 2 400 898 -21 914 Öhman FRN Hållbar SEK A

2019-04-30 Sålt Simplicity Likviditet 1 000 101 -9 001 Simplicity Likviditet

2019-04-30 Köpt SPP Sverige Plus A -2 000 000 14 742 SPP Sverige Plus A

-849 001
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

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

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

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

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

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

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av april av 45,6% aktier, varav 19,7% var exponerat mot Sverige och 26,0% mot 
utländska aktier. SEB High Yield ser vi som 50% utländsk aktierisk. 
 

 
 
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (56,6%). Andelen likvida medel uppgår till (1%). 
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKN ING 2019 -0 4-3 0 

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2019-04-30. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 115,9 mkr varav ca 1,5 mkr är likvida medel. 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating

2019-04-30 2019-04-30 avkastning Löptid (Moody's | S&P) Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 48 553 7 147 754 0,83% 6% 2,5

SEB High Yield Fund A H-SEK 53 820 10 191 063 1,15% 9% 3,2

Simplicity Företagsobligationer A 43 972 5 530 413 0,63% 5% 0,9

Simplicity Likviditet 58 214 6 469 352 0,19% 6% 0,3

SPP Företagsobligationsfond 35 539 3 932 633 0,55% 3% 0,0

SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 917 894 0,30% 4% 2,1

Öhman FRN Hållbar A 124 497 13 643 604 0,47% 12% 0,1

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 115 736 13 743 608 0,36% 12% 2,9

Totalt nominella räntor 65 576 322 0,57% 57% 1,7

Totalt räntor 65 576 322 0,57% 57% 1,7

SVENSKA AKTIER

Simplicity Småbolag Sverige 25 838 3 492 464 2,23% 3%

Spiltan Aktiefond Stabil 17 089 12 793 167 8,01% 11%

SPP Sverige Plus A 47 994 6 511 058 7,84% 6%

Totalt direktägda aktier och fonder 22 796 689 6,48% 20%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 22 796 689 6,48% 20%

UTLÄNDSKA AKTIER

Didner & Gerge Global 19 430 5 712 070 5,30% 5%

SPP Emerging Markets Plus A 27 630 4 375 238 5,03% 4%

Öhman Etisk Index Japan 17 529 2 046 126 4,40% 2%

Öhman Etisk Index USA 13 623 3 563 709 6,55% 3%

Öhman Global Hållbar A 35 414 9 299 596 6,94% 8%

Totalt direktägda aktier och fonder 24 996 740 5,95% 22%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 24 996 740 5,95% 22%

Totalt aktier 47 793 429 6,19% 41%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 352 000 32,33% 0%

LFS Invest I 10 630 000 -4,69% 1%

Totalt alternativa tillgångar 982 000 5,93% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 1 529 760 1%

Totalt likvida medel 1 529 760 1%

TOTALT 115 881 511 2,84% 100% 1,6

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första

dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella

transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

 

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

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,57% 0,18% 0,39%

Svenska aktier SIX PRX 6,48% 7,20% -0,73%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 5,95% 5,65% 0,30%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond 5,93% 0,05% 5,88%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 2,84% 2,68% 0,15%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31

Räntebärande värdepapper OMRX Total 1,49% 1,04% 0,44%

Svenska aktier SIX PRX 20,14% 21,31% -1,18%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 21,55% 23,94% -2,39%

Alternativa

50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX 

Bond 26,90% 0,89% 26,01%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 8,29% 9,66% -1,37%

Källa för index: Bloomberg

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

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

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2019-04-30 2019-04-30 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 66 57% 35% 50% 85%

Aktier 48 41% 15% 40% 65%

 varav svenska aktier 22 46% 35% 50% 70%

 varav utländska aktier 26 54% 30% 50% 65%

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

Limiter

 
 

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

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +13,4% medan de 5% sämsta underskrider -7,8%. Avkastningen är 
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 2,6% det 
kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 115,9

Simulering - 1 år

Medelvärde 118,9 2,6%

5% högsta 131,4 13,4%

5% lägsta 106,9 -7,8%

0,5% lägsta 102,8 -11,3%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 117,8 1,7%

5% högsta 128,8 11,1%

5% lägsta 108,4 -6,5%

0,5% lägsta 104,1 -10,1%

 
 
Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för 
förväntade in- och utflöden.  
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3 . 4  R Ä N T EPO RT F ÖL J E N  

Durationen på den totala portföljen var 1,7 år. 
 

 

3 . 5  A K T IE PO RT F ÖL J E N  

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

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 14,6%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 14,6% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieexponeringen är 57%. Innevarande månad 
understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns 
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid 
underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 45,6% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 11,4%. SEB High Yield ingår i aktieexponering till 50%. 
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2019-04-30 2019-03-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 115,9 112,7

Skyddsnivå (Mkr) 99,0 99,0

Riskbuffert (Mkr) 16,9 13,7

Aktuell marginal (%) 14,6% 12,1%

Maximal aktieandel 57% 47%

Aktuell aktieexponering (%) 46% 41%
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5  ORDLISTA 

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar 
använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.  

Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument 

Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan) 

Golvmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den 
marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)  

Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss 
tidshorisont 

Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar. 
Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig. 

Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas 
ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 

Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1 
innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger 
samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är 
korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient 
mellan -1 och +1. 

Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte 
äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen. 

Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av 
riskkontrollen 

Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är 
vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena. 

Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som 
en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller 

ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, 

förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 

Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners dina 

personuppgifter” på www.soderbergpartners.se
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