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§ 138/2019

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2019 
Dnr 2019/170 

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). 

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. 

Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att de styrande partierna, Nya Ulricehamn och 
Centerpartiet, omgående (KS i september) till kommunstyrelsen redovisar vilka åtgärder de 
avser att vidta för att minimera underskotten i verksamheterna för att uppnå ett resultat i 
nivå med budget. Samtidigt ska åtgärder redovisas som har till syfte att minska sjuktalen 
inom sektor välfärd och sektor service.  

Wiktor Öberg (M), Eva B Arnesson (KD), Adela Brkic Carlsson (L) och Niclas Sunding (SD) 
yrkar bifall till Klas Redins (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsutgång 
Ordföranden (C) frågar om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Klas Redins (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Klas Redins 
tilläggsyrkande.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns med tillägget att de styrande partierna, Nya Ulricehamn och 
Centerpartiet, omgående (KS i september) till kommunstyrelsen redovisar vilka åtgärder de 
avser att vidta för att minimera underskotten i verksamheterna för att uppnå ett resultat i 
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nivå med budget. Samtidigt ska åtgärder redovisas som har till syfte att minska sjuktalen 
inom sektor välfärd och sektor service. 



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 160,0 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 56%. 

Prognosen avseende årets resultat respektive 
investeringsnivån 2019 innebär att 
bedömningen är att cirka 89% 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. 
 

 

521
561

475 475 475

0

200

400

600

2015 2016 2017 2018 201904

661,4
611,6 631,5

581,5 580,5

0,0

200,0

400,0

600,0

2015 2016 2017 2018 201904

95,8 95,7

104,1
107,0

115,9

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 201904



7 
 

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 20,5 0,0 

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 20,9 160,0      156,8 
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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 160,0 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.  
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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. 



32 
 

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.
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Finansiella 
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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. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-06-03 
Sida 1 av 1 

§ 139/2019

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2017/694 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Denna riktlinje har setts över i samband med att riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades. Politisk organisation föreslås nu 
revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så 
kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna.  

Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt 
utifrån kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-06 från kanslichef 
2 Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-06 

Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för politisk 
organisation för mandatperioden 2019-2022 
Diarienummer 2017/694, löpnummer 1747/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Denna riktlinje har setts över i samband med att riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades. Politisk organisation föreslås nu 
revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så 
kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna.  
 
Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt 
utifrån kommunfullmäktige.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022. Denna riktlinje har setts över i samband med att riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades. Politisk organisation föreslås nu 
revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så 
kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna.  
 
Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt 
utifrån kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 

 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken  
Kommunchef  
Kanslichef    
Kommunikationschef  
Barn- och utbildningschef  
Socialchef  
Samhällsbyggnadschef  
Tf servicechef 
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
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1 3. 
Organisationsskiss

 

1 Bakgrund 
 
Till mandatperioden 2011–2014 infördes en förändrad politisk organisation i Ulricehamns 
kommun. Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska organisation (med vissa 
justeringar) även för mandatperioden 2015–2018.  
 
Huvudsyftet med denna politiska organisation var och är, förutom att stärka 
kommunfullmäktiges roll, även att förbättra dialogen med kommunens invånare. Den 
tidigare gällande organisationen med flera nämnder och förvaltningar, med eget 
verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. I stället blev kommunstyrelsen enda 
verksamhetsnämnd. Hela den kommunala verksamheten samlades i en förvaltning under 
kommunstyrelsen. Till detta infördes även fullmäktigeberedningar (KL 3 kap, 2 §), i syfte att 
stärka dialogen med invånarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska 
utföras samt hantera utförandet.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva Ulricehamns kommuns politiska organisation och 
arbetsformer inför mandatperioden 2019–2022.  
 

2  Förändringar och utvärdering 
Kommunfullmäktige gav inför mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 det samlade 
presidiet (SP) uppdraget att arbeta med detaljutformningen av den politiska organisationen. 
Utifrån detta har vissa smärre justeringar och förtydliganden gjorts inför mandatperioden 
2015–2018. Även inför mandatperioden 2019–2022 har det samlade presidiet (SP) haft detta 
uppdrag. En utvärdering under sommaren 2017 resulterade även denna gång i några 
förändringar och justeringar. Den politiska organisationen kvarstår i stora drag men 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag förändras för att ytterligare utveckla 
medborgardialogen. 
 
Målet med den politiska organisationen är att, med siktet inställt på framtiden, utveckla den 
demokratiska processen och kommunfullmäktiges ledande roll, uppnå helhetssyn och 
samordning och utveckla medborgarkontakterna med insyn och delaktighet. 
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3 Organisationsskiss 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva och hur det 
ska utföras samt verkställa det som beslutats.  
 
Kommunstyrelsen har ett direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
konkretisera de strategi- och programområden som kommunfullmäktige fastställt och för att 
utifrån ett helhetsperspektiv, styra förvaltningens mot dessa. Kommunstyrelsen ska följa 
upp/utvärdera beslutade strategi- och programområden.  

Utöver kommunstyrelsen finns individnämnd, miljö- och byggnämnd, gemensam nämnd IT 
Ulricehamn och Tranemo, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessa nämnder fattar endast 
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beslut i ärenden och har således inget eget verksamhets- eller budgetansvar. Gällande 
samverkansnämnd IT så är den att anse som en ren utförarnämnd.   

4 Kommunfullmäktige 
Antal: 49 ledamöter och det antal ersättare som följer av regler i KL Kap 5, § 8 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagens 5 kap och preciseras närmare i 
den arbetsordning som beslutas inför varje mandatperiod. Det förutsätts att 
kommunfullmäktiges presidium inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för att värna om och 
utveckla den lokala demokratin.  
 
På kommunfullmäktiges föredragningslista ska punkten ”Kommunstyrelsens information” 
finnas som en punkt. På så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i 
fullmäktige en löpande information om aktuella frågor i kommunstyrelsen.  
 

4.1 Fullmäktigeberedningar 

4.1.1  Fullmäktigeberedningar  
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden bör lämpligtvis starta i det samlade presidiet, för att därefter beredas i 
fastställd ordning. En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till 
uppdrag för en fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i 
kommunfullmäktige ska vara representerade. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska 
ingå i beredningarna inför varje uppdrag.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningarna ska ha en 
beredningsledare och en vice beredningsledare. 
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En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen och därefter ska beredningarnas 
uppdrag, i normalfallet, kunna genomföras under tre månader. Ersättning till 
beredningsledare, vice beredningsledare och övriga ledamöter regleras i kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl.  

4.1.2 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. 
I uppdraget ingår inte att föra en medborgardialog. Val-och arvodesberedningen ska ha 
9 ledamöter (inga ersättare).  Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningen för val och 
arvoden ska ha en beredningsledare och en vice beredningsledare. Ledamöter i val- och 
arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan även väljas bland 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De närmare formerna för val- och 
arvodesberedningens arbete och sammanträden finns att läsa i ett särskilt regelverk. 

4.1.3 Fullmäktigeberedningarnas arbete   
Fullmäktigeberedningarna får sina uppdrag från kommunfullmäktige baserat på en 
uppdragsbeskrivning från förvaltningen. Uppdragen bereds via kommunstyrelsen.  
 
Tidplan och budget preciseras i det uppdrag som fullmäktigeberedningen får från 
kommunfullmäktige.  
 
När en fullmäktigeberedning genomfört sitt uppdrag lämnar de en sammanställning av vad 
som framkommit till kommunfullmäktige. I samband med detta får beredningen möjlighet 
att på ett fullmäktigemöte presentera sitt arbete och sina slutsatser. Därefter lämnas 
beredningens sammanställning till kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta arbetet.  
 
En handbok för fullmäktigeberedningarnas arbete togs fram till mandatperioden 2015–2018. 
Den kommer till mandatperioden 2019-2022 arbetas om och göras till Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Innehållet ändras för att stödja beredningarnas nya 
arbetssätt, med fokus på korta uppdrag med medborgardialog samt uppföljningsuppdrag av 
tidigare antagna strategier. Riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete är tänkt främst 
som stöd och utbildningsmaterial för ledamöter i fullmäktigeberedningarna men även 
förvaltningens personal och chefer har nytta av att kunna se hur fullmäktigeberedningarnas 
arbete mer i detalj är tänkt att utföras.  
 
Fullmäktigeberedningarnas har en egen sida på kommunens webbplats. Vid 
medborgardialoger kan beredningen tydligt marknadsföra detta och använda webben som 
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plattform för återkoppling till invånarna. Riktlinjerna ska innehålla information om hur en 
beredning kan genomföra olika typer av medborgardialog och hur de kan kommunicera sitt 
arbete. 
 
4.1.4 Strategier på nytt sätt 
Under de två senaste mandatperioderna har fullmäktigeberedningarna arbetat fram 
strategier som kommunfullmäktige sedan antagit. Detta är inte längre aktuellt. Under 
mandatperioden 2019-2022 tar förvaltningen fram strategier på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Uppdraget att ta fram en strategi kan delas ut genom ett uppdrag i den 
årliga budgeten eller genom andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en 
strategi, och vad en strategi kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, 
motioner eller från förvaltningen.  
 
En strategi fastställs alltid av kommunfullmäktige. Under arbetet att ta fram en strategi kan 
en medborgardialog genomförd av en fullmäktigeberedning vara en lämplig åtgärd. 
En strategi tar i normalfallet sin utgångspunkt i kommunens vision, visionens målområden 
och det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, som anger strategiskt viktiga områden för 
mandatperioden. En strategi ska innehålla långsiktiga perspektiv, prioriteringar och 
avgörande val inom samhällsviktiga områden som är av stor betydelse för Ulricehamns 
kommun. Strategin ska, sedan den antagits av kommunfullmäktige, utmynna i en 
handlingsplan där strategiområdena konkretiseras i uppdrag. Planen fastställs av 
kommunstyrelsen. Vad en strategi är beskrivs också i kommunens riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 

5 Samlat presidium 
 
Samlat presidium (SP) består av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige samt 
ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionsrådet). SP utgör en 
politisk samordningsgrupp mellan den strategiska och den verkställande nivån. SP är inget 
beslutsorgan utan en grupp för samråd och dialog, som i normalfallet träffas var 14:e dag. 
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande. Mötesanteckningar förs.  
 
Samlat presidium ansvarar för att den politiska organisationen har rätt förutsättningar att 
verka och utvecklas och kan ta initiativ till utbildning/information och de 
förändringar/justeringar av den politiska organisationen som bedöms nödvändiga. Det 
samlade presidiet kan ta initiativ inför framtagandet av strategier i kommunen, se avsnitt 
4.1.4. 
 
Kommunstyrelsen ska löpande under budgetprocessen stämma av förslag till budgetmål och 
målnivåer samt prioriterade uppdrag med SP.  
 

6 Revisorer 
 
Fem revisorer utan ersättare. Bland revisorerna utser kommunfullmäktige en ordförande 
från oppositionen och en vice ordförande från det politiska styret. I övrigt se reglemente för 
revisorer i Ulricehamns kommun. 



 
 
 
 
9

7 Överförmyndare 
 
Enligt reglerna i 19 kap i föräldrabalken ska kommunfullmäktige utse en överförmyndare och 
ersättare för denna eller inrätta en överförmyndarnämnd. Intentionerna är att uppgiften som 
överförmyndare och ersättare utförs av en kommunal tjänsteman som ett förtroendeuppdrag. 
  

8 Kommunstyrelsen 
Antal: 15 ledamöter och 15 ersättare 
Presidium: Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (tillika 
oppositionsråd) 
 
Kommunstyrelsen, med två arbetsgrupper och två utskott, beredande utskottet (BU) och 
budgetutskottet, utgör den verkställande nivån i den politiska organisationen. 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås, arbetar kommunstyrelsen med 
vad som ska utföras. Enligt kommunens styrmodell antar kommunstyrelsen planer, policy, 
riktlinjer och regler. I vissa fall kan också kommunfullmäktige besluta om dessa 
styrdokument. Förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska utföras samt verkställa 
utförandet. 
 
Kommunstyrelsen är enda nämnd med direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att konkretisera de strategier och program som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån ett helhetsperspektiv styra förvaltningarna mot dessa 
strategi- och programområden samt utvärdera och följa upp dessa.  Kommunstyrelsen följer 
också upp de av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 
ärendeflödet mellan förvaltningen och kommunstyrelsen och arbetsgrupper och beredande 
utskott, kan illustreras på följande sätt: 
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I kommunen finns ett beredande utskott (BU) och ett budgetutskott, se avsnitt 8.1 och 8.2. 
Varken det beredande utskottet eller budgetutskottet ger förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. Utifrån diskussionerna i utskotten, utformar ordföranden de förslag till 
beslut som finns med i de handlingar som går ut inför kommunstyrelsens sammanträde. 

8.1 Beredande utskott 
Det beredande utskottet (BU) har två ledamöter, kommunstyrelsens ordförande och andre 
vice ordförande (oppositionsrådet). BU har två ersättare, som har rätt att närvara vid BU:s 
sammanträden även när de inte tjänstgör. Till BU kan vissa ärenden delegeras.  
BU går igenom ärenden som är på väg till kommunstyrelsen och avgör om förvaltningens 
beslutsunderlag håller den kvalité som fordras för fortsatt behandling. I förvaltningens 
underlag ska ingå en tjänsteskrivelse, som utformas enligt fastställd mall, och som innehåller 
ett tydligt förslag till beslut från förvaltningen. Om BU bedömer att beslutsunderlaget inte är 
tillräckligt, lämnas ärendet åter till förvaltningen. 
 
BU utgör kommunens lönenämnd. BU kan fatta beslut i investeringsärenden upp till den 
beloppsgräns som fastställs i kommunens ekonomiska styrprinciper. Det beredande utskottet 
utgör också beslutsinstans för att godkänna planförslag i detaljplaneärenden innan utskick 
för granskning (standardförfarande). 

8.2 Budgetutskott 
Budgetutskottet ska bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant från 
samtliga partier i kommunstyrelsen (med fördel samtliga partiers gruppledare). Ersättare ska 
utses, men dessa deltar/närvarar endast vid frånvaro för ordinarie ledamot.  
 
Budgetutskottet fattar inga beslut. Budgetutskottet har till uppgift att arbeta inför kommande 
års budget, men också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
Förvaltningen tar fram förslag på årsplan för utskottets arbete (från november innevarande 
år till november följande år) och även rutiner för hur återkopplingen från utskottet till 
kommunstyrelsen ska ske. Ärenden från budgetutskottet till kommunstyrelsen passerar inte 
det beredande utskottet utan går direkt till kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska bjudas in till uppstarten av budgetutskottets arbete med 
kommande års budget (normalt sett i februari). 

8.3 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Rent praktisk innebär det 
att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delar upp sig enligt en beslutad ordning i 
dessa grupper. Arbetsgrupperna som kollektiv är då verksamhetens bollplank i frågor som är 
under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. I övergripande frågor informeras 
hela kommunstyrelsen under punkten i dagordningen kallad ”gemensam arbetsgrupp”. 
 
Arbetsgrupperna utses inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Till varje 
arbetsgrupp utser kommunstyrelsen samtalsledare och vice samtalsledare. Deras uppdrag är 
att leda dialogen mellan gruppen och verksamhetsföreträdarna samt att bevaka att 
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förvaltningen för upp ärenden för information i ett tidigt skede i gruppen. Det är 
arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför kommande behandling i 
kommunstyrelsen. Samtalsledare och vice samtalsledare har också uppdraget att företräda 
kommunstyrelsen i frågor inom respektive område, externt och internt.  
 
Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de naturligt 
kommunen i dessa frågor.  
 
Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. De diskuterar ärenden/utgör ett bollplank för 
verksamhetsföreträdare.  Inför kommunstyrelsens sammanträden publiceras ärendelista och 
eventuella handlingar till arbetsgrupperna i applikationen Netpublicator. Det finns inget 
tvång/krav att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna avgöras i 
kommunstyrelsen – ibland medger helt enkelt inte tiden detta.  
 
Arbetsgrupperna är också hållplatser för dialog och information i de ärenden 
fullmäktigeberedningarna arbetat med. Detta beskrivs närmare i riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Ledamöterna i arbetsgrupper ska alltid ha möjlighet att 
till respektive samtalsledare lyfta frågor som de vill diskutera. Formellt läggs dock agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
förvaltningsledningen. Det är en uppgift för kommunstyrelsen att närmare fastställa 
arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. 

8.4 Kommunala råd för äldrefrågor och 
funktionsnedsättningsfrågor 

Ulricehamns kommun har under mandatperioden 2015–2018 haft ett kommunalt 
pensionärsråd och ett kommunalt handikappråd. Råden byter till mandatperioden 2019–
2022 namn till kommunalt råd för äldrefrågor och kommunalt råd för 
funktionsnedsättningsfrågor. 
 
I råden representeras kommunen av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor 
inom välfärdsområdet.  

9 Miljö- och byggnämnden  
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare. 
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Nämnden miljö och bygg ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt 
lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet.  
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10 Individnämnden 
 
Antal: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Individnämnden fullgör vidare uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 

11 Gemensam nämnd IT Ulricehamn och 
Tranemo 
 

Antal: 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den gemensamma nämnden följer upp kvalitets- och nyckeltal avseende kommunernas 
gemensamma IT-drift, bland annat utefter det ramuppdrag till IT-enheten som respektive 
kommuns kommunstyrelse fastställer årligen.  

12 Krisledningsnämnd 
 
Antal: 5 ledamöter  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den lagstiftning som ligger till grund för nämndens verksamhetsområde är främst lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  

13 Valnämnd 
 
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val.  
 
 
20190506 
Lena Brännmar 
Kanslichef 
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§ 140/2019 
 

Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas 
arbete 
Dnr 2018/127 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Förslaget är reviderat med att samtliga partier i 
fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna.   
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-06 från kanslichef 
2 Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. Vid 
framtagande av, för kommunen viktiga strategiska dokument, ska övervägas att tillsättas 
politiska referensgrupper. Det noteras också att en demokratiberedning ska tillsättas under 
2020. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Inga-Kersti Skarland (S) yrkat som ett ändringsyrkande att mening två och tre i förslaget till 
beslut stryks. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden (C) frågar om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inga-Kersti Skarlands (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. Vid 
framtagande av, för kommunen viktiga strategiska dokument, ska övervägas att tillsättas 
politiska referensgrupper. Det noteras också att en demokratiberedning ska tillsättas under 
2020. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-06 

Tjänsteskrivelse Reviderade riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete 
Diarienummer 2018/127, löpnummer 1749/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20180620 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Förslaget är reviderat med att samtliga partier i 
fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna.   
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 20180620 att återremittera förslag till riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. I arbetet med riktlinjerna föreslogs att riktlinjer för 
politisk organisation revideras med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade 
i de så kallade tillfälliga beredningarna. Det föranleder att även riktlinjerna för 
fullmäktigeberedningarnas arbete revideras i enlighet med beslut om politisk organisation.  
 
Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits 
fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen 
för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de 
ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de 
tjänstemän som utses till beredningssekreterare. 
 
Förvaltningen kommer inför varje verksamhetsår i dialog med det samlade presidiet ta fram 
en aktuell sammanställning av de ärenden som skulle kunna lämpa sig för en 
medborgardialog anordnad av en fullmäktigeberedning. Ett ärende för medborgardialog 
anordnad av en fullmäktigeberedning kan även väckas genom en motion, ett budgetuppdrag 
eller ett initiativärende i kommunstyrelsen. I samtliga fall ska förslaget till ärende hanteras 
enligt riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete, dvs med start i det samlade presidiet.  
Närmare former för dialog mellan fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen 
gällande upprättande av strategiska styrdokument och start av fullmäktigeberedningar 
hanteras inom ramen för de möten som fastställs när ny mandatperiod startar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete 
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1 Bakgrund 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Detta regleras i Kommunallagen 5 kap 1 §. Fullmäktige utgör därmed den 
strategiska nivån i den politiska organisationen. Fullmäktige fattar, enligt de gällande 
riktlinjerna för styr- och ledningssystem, beslut att anta framtagna strategier och program för 
kommunen. Strategier och program är styrdokument som handlar om långsiktig utveckling 
av kommunen. 
 
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende 
eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Under mandatperioderna 2011-2014 och 2015-
2018 har fullmäktigeberedningarna arbetat fram strategier som kommunfullmäktige sedan 
antagit. Detta är inte aktuellt under mandatperioden 2019-2022. I de av fullmäktige antagna 
riktlinjerna för politisk organisation 2019-2022 tar i stället förvaltningen fram strategier på 
uppdrag av kommunfullmäktige. Detta genom ett uppdrag i den årliga budgeten eller genom 
andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en strategi, och vad en strategi 
kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, motioner eller från 
förvaltningen.   
 
Fullmäktigeberedningarnas uppdrag blir att genomföra dialog med invånarna i kommunen 
eller liknande aktiviteter. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman beredningarnas 
arbete och härigenom också det övergripande ansvaret för att utveckla den lokala 
demokratin.  

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

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

3.1 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. I 
uppdraget ingår inte att föra medborgardialog. Val- och arvodesberedningen ska ha 9 
ledamöter (inga ersättare). Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
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Nomineringarna till de tillfälliga beredningarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. 
Val- och arvodesberedningen har en beredningsledare och en vice beredningsledare. 
Ledamöter i val- och arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan 
även väljas bland ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beredningsledaren i denna beredning har fast arvode enligt ersättningar och arvoden för 
förtroendevalda m.fl. dock endast det år då val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs. 
 
Vid val- och arvodesberedningens möten förs mötesanteckningar, ej formella protokoll. 
Kommunsekreteraren är beredningsledaren behjälplig med kallelser, underlag och 
anteckningar.  

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

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

 Beredningssekreterarens arbetsuppgifter: 

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

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

 Utbilda och stödja ledamöter i beredningen om arbetets formella steg 

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

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

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

 Delta vid planering och genomförande av beredningens möten och 
medborgaraktiviteter. 
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Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

4 En fullmäktigeberedning – steg för steg 
 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

PROCESSHJUL 
för kommunfullmäktiges

BEREDNINGAR

Leds av 
kommunfullmäktiges 

presidium

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

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

Uppdragsdialog och 
planering

Genomförande och 
sammanställning

Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs 
fram som ett ärende till 
fullmäktige.

Förslag att ge en 
fullmäktigeberedning 
ett uppdrag.

Uppdraget beskrivs i 
promemoria.

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

Sammanställningen lämnas 
över till kommunstyrelsen.

Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas.

 

 

4.1 Förslag att ge en fullmäktigeberedning 
ett uppdrag 

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

4.2 Uppdraget beskrivs i promemoria 
När samlade presidiet diskuterat förslaget och beslutat en inriktning att 
genomföra en fullmäktigeberedning tar förvaltningen fram en kort 
promemoria som sammanfattar det ärende som fullmäktigeberedningen ska 

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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involveras i samt mål och syfte med medborgardialogen. Beredningssekreteraren tar fram 
promemorian i samarbete med de tjänstemän som kan bistå med faktaunderlag. 
Promemorian lämnas till samlade presidiet. 

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

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

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

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

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

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

Fullmäktige genomför en uppdragsdebatt i syfte att fastställa uppdraget och göra medskick 
till fullmäktigeberedningen. I samband med uppdragsdebatten ska fullmäktige utse 
ledamöter proportionerligt att fullgöra uppdraget. Bland de 9 ledamöterna ska en utses till 
beredningsledare och en till vice beredningsledare. Nomineringen genomförs inte av val- och 
arvodesberedningen.  

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

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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i dessa riktlinjer. Dock utgår sammanträdesarvode till samtliga ledamöter, inklusive 
beredningsledare och vice beredningsledare.  

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

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

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

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

4.8 Fullmäktigeberedningens 
sammanställning skrivs fram som ett 
ärende till fullmäktige 

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

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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möjliggöra att tidplanen hålls. I detta skede kan även någon kommunikationsinsats bli 
aktuell. 

4.9 Sammanställningen lämnas över till 
kommunstyrelsen 

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

4.10 Fullmäktigeberedningens arbete 
avslutas 

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

Exempel på dokumentation som ska sparas i ärendet: 

 Promemoria 

 Uppdragsbeskrivning med budget och tidplan 

 Tjänsteskrivelser 

 Protokoll från fullmäktige  

 Minnesanteckningar och dagordningar från beredningens möten 

 Inbjudningar till och minnesanteckningar från medborgarträffar eller motsvarande 

 Eventuella enkätformulär och enkätsvar 

 Kopia av mailutskick i samband med enkätformuläret 

 Inbjudningar till medborgarträffar 

 Dokument inför vägledningsdebatt 

 Tid- och aktivitetsplan för beredningens arbete 

 Kommunikationsplan för beredningens arbete 

 Sammanställning av beredningens arbete m.m.

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige

Fullmäktigeberedningens sammanställning skrivs fram som ett ärende till fullmäktige
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Reglemente för revisorerna 
Dnr 2019/326 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av reglemente för revisorerna så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga 
samt övriga ändringar som anses påkallade.  
 
Förslag till revidering är framtagen i samråd med SKL och kommunens revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-07 från kanslichef 
2 Reglemente för revisorerna 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för revisorerna antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för revisorerna antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-07 

Tjänsteskrivelse Reglemente för revisorerna 
Diarienummer 2019/326, löpnummer 1785/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av reglemente för revisorerna så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga 
samt övriga ändringar som anses påkallade.  
 
Förslag till revidering är framtagen i samråd med SKL och kommunens revisorer.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för revisorerna antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av reglemente för revisorerna så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga 
samt övriga ändringar som anses påkallade.  
 
De förändringar som är gjorda är utifrån förändrad lagstiftning (dataskyddsförordningen) 
och förtydligande avseende fyllnadsval, uppdraget som ordförande, anställningsmyndighet 
samt rätt att yttra sig i fullmäktige.  
 
Förslag till revidering är framtagen i samråd med SKL och kommunens revisorer.  
 
Beslutsunderlag 
1 Reglemente för revisorerna 

 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken  
Kanslichef  
Revisorsbiträde    
 
 
 

Lena Brännmar Agneta Isaksson  
Kanslichef Kommunjurist  
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Bestämmelserna om revisionen återfinns främst i 12 kapitlet 
kommunallagen. Revisorerna är kommunens granskande organ och därmed fullmäktiges 
instrument för att granska kommunens verksamhet, styrning och ekonomi.  

 

Syfte 

Reglementets syfte är att komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om 
revisionens organisation, sammankomster, förvaltning m.m. 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § KL meddela närmare föreskrifter om revisionen.   
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Revisionens roll 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att 
säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner landsting ansvarar för. Den 
har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och 
förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med 
sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska 
ramar och om den interna kontrollen som görs inom kommunens verksamheter är tillräcklig. En 
väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.  

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

 
Revisionens formella reglering  
1 § 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen 
regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10.  Regler för revision finns också i lagstiftning för andra 
företagsformer t.ex. stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer 
och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala företag. God 
revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast 
är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet ” (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket 
för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning och offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordning, 
lagen om offentlig upphandling m. fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från 
fullmäktige. 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de behöver 
vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ som revisorerna granskar.  
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Revisorernas antal och organisation 
2 §  

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av 
det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden 
inleds därför med dubbla grupper revisorer.   

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

 

3 § 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

 

4 §  

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. 
Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden. (Ordföranden väljs inte från de styrande partierna i fullmäktige.) 

 

Lekmannarevisorer i kommunens bolag 
§ 5 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens 
aktiebolag och revisorer med ersättare i kommunala stiftelser och i det antal som fastställs för 
varje enskilt bolag. 

 

Revisorernas uppgifter 
6 § 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 

 

7 § 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.   

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  
8 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budgetförslag.  

 

9 § 

Respektive bolag och stiftelse svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna samt sakkunniga 
biträden till dessa.  
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10 § 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler 
som gäller för kommunal nämnd.  

 
11 § 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.  

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

  

Revisorernas sakkunniga biträden 
12 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 
tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva 
om upphandling. 

 
13 §   

Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i kommunen. 
Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom kommunens gemensamma villkor samt 
fullgör i övrigt de skyldigheter som åligger kommunen som arbetsgivare. 

Revisorerna kan delegera till ordföranden att fullgöra detta. 

 

14 § 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer  
15 § 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter 
samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

 

16 § 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

 

17 §  

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
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Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar 
den. 

 

18 § 

En skrivelse eller motsvarande i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer 
är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person 
som revisorerna utser. 

 

Revisorernas rapportering 
19 §  

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 14 dagar efter det att kommunstyrelsen lämnat 
årsredovisningen till fullmäktige. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska bifogas revisionsberättelsen för kommunen. 

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till styrelsen och fullmäktige senast sju 
arbetsdagar efter det att kommunstyrelsen fattat beslut om att lämna delårsrapporten till 
fullmäktige. 

 

20 § 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så 
snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges alla ledamöter.  

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige 
och som formellt hör till revisionsberättelsen.  

 

Revisorerna och fullmäktige 
21 § 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger varje 
år. Fullmäktiges presidium kallar till dessa överläggningar. 

Revisorerna kan närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ 
informera om revisionen samt svara på frågor. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

 

22 §  
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.  
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Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att 
brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 
åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas 
upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

  

Revisorernas personuppgiftsansvar 
§ 23 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud 

 

Revisorernas arkiv 
24 § 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente.
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§ 142/2019 
 

Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära 
händelser i fredstid - mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2018/550 
 
 
Sammanfattning 
Detta ärende innehåller en rapport över den risk- och sårbarhetsanalys som har genomförts, 
avseende kommunens krisberedskap, under hösten och vintern 2018-2019. Rapporten är 
tänkt att utgöra underlag för vidare planering av de åtgärder kommunen behöver genomföra 
för att öka motståndskraften mot extraordinära händelser och höja vår förmåga att hantera 
dessa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-03 från kanslichef 
2 Rapport Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i 

fredstid - mandatperioden 2019-2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna och utgör underlag för fortsatt arbete med kommunens 
krisberedskap. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna och utgör underlag för fortsatt arbete med kommunens 
krisberedskap. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-03 

Tjänsteskrivelse - Risk- och sårbarhetsanalys gällande 
extraordinära händelser i fredstid - mandatperioden 
2019-2022 
Diarienummer 2018/550, löpnummer 68/2019 
 
Sammanfattning 
Detta ärende innehåller en rapport över den risk- och sårbarhetsanalys som har genomförts, 
avseende kommunens krisberedskap, under hösten och vintern 2018-2019. Rapporten är 
tänkt att utgöra underlag för vidare planering av de åtgärder kommunen behöver genomföra 
för att öka motståndskraften mot extraordinära händelser och höja vår förmåga att hantera 
dessa. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna och utgör underlag för fortsatt arbete med kommunens 
krisberedskap. 
 
 
Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun och landsting första året varje ny 
mandatperiod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys, se ruta. 
 
2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i 
fredstid  
 
Analys och planering 
 
1 §   Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 
 
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 
 
 
Detta ärende innehåller en rapport som beskriver den risk- och sårbarhetsanalys som har 
genomförts under hösten och vintern 2018-2019. Rapporten är tänkt att utgöra underlag för 
vidare planering av de åtgärder kommunen behöver genomföra för att öka motståndskraften 
mot extraordinära händelser och höja vår förmåga att hantera sådana. 
 
I rapporten redovisas vilka verksamheter kommunen har som är samhällsviktiga - vilka de 
lägsta acceptabla nivåerna i dessa verksamheter bedöms vara - vilka beroenden som är mest 
kritiska - hur sannolikt det bedöms vara att mer omfattande störningar i dessa beroenden 
kan uppstå och hur stora konsekvenserna blir i de samhällsviktiga verksamheterna vid 
sådana störningar. Utöver detta redovisas en bedömning av hur kommunens verksamhet 
skulle påverkas vid ett antal beskrivna extraordinära händelser. 
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Sist i rapporten redovisas ett antal utvecklingsområden som kommunen bör arbeta med 
under perioden 2019-2022. Vissa av dessa utvecklingsområden kommer sannolikt innehålla 
inköps- och investeringsbehov av exempelvis utrustning och materiel.  
 
Detta är det andra styrdokumentet av flera avseende krisberedskap som ska revideras med 
anledning av ny mandatperiod 2019-2022. Under 2019 kommer följande styrdokument tas 
fram för beslut: 
 

• Reglemente för krisledningsnämnden (klart december 2018) 
• Risk och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid 
• Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid 
• Krisledningsstabens arbete vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 
• Övnings- och utbildningsplan 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i 

fredstid - mandatperioden 2019-2022 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Säkerhetssamordnare   
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Pehr Johansson 
Kanslichef Krisberedskapssamordnare 
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1 Bakgrund 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommuner och landstings arbetsuppgifter 
gällande krisberedskap m.m.  

I 2 kap. anges följande: 

1 §   Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Detta arbete genomförs under första året i varje ny mandatperiod. Arbetet består av flera 
olika moment.   

I 2 kap. 1 § anges även:  

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 

För Ulricehamns kommun kommer en handlingsplan för hantering av extraordinära 
händelser i fredstid tas fram för beslut i fullmäktige under hösten 2019. Denna plan ska 
skickas in till länsstyrelsen. 

I Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. anges följande: 

13 §   Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i 
risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och 
förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas 
om uppgiften röjs. 

Kommunen är i detta avseende att anse som en myndighet. Den information som 
framkommer vid en risk- och sårbarhetsanalys kan således vara sekretessbelagd. Samtidigt 
bedöms det vara av intresse för kommuninvånarna att en sådan information finns tillgänglig. 
Innehållet i detta dokument bedöms inte omfattas av sekretess. 

1.1 Några begrepp att känna till 
Extraordinär händelse 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting. Skogsbrand, storm, grovt brott riktat mot allmänheten eller en 
större olycka med farligt gods är exempel på extraordinära händelser som kan inträffa. 
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Samhällsviktig verksamhet 
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett 
av följande villkor: 
 

- Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället. 

 
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.1  
 
Lägsta acceptabla nivå 
Den nedre gräns, vid en extraordinär händelse eller samhällsstörning, där chefer och 
medarbetare bedömer att verksamheten inte längre kan bedrivas. Kan ses som motsats till att 
bedriva verksamheten med högsta möjliga kvalitet. Kan också beskrivas som verksamhetens 
mest prioriterade åtaganden. 
 
Kritiska beroenden 
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning kan få till följd 
att en extraordinär händelse inträffar. Exempel på kritiska beroenden är livsmedel, el, 
dricksvatten etc. Vissa verksamheter i kommunkoncernen är både en samhällsviktig 
verksamhet och ett kritiskt beroende för andra verksamheter, som exempelvis 
kostverksamheten och vatten och avlopp på UEAB. 
 

1.2 Andra analyser inom säkerhet och beredskap 
Säkerhet och beredskap är verksamhetsområden som ofta är föremål för olika analyser. Det 
finns ett antal andra analyser som vi också är skyldiga att genomföra i kommunkoncernen, 
exempelvis: 

 
 Risk- och sårbarhetsanalys enligt Elberedskapslag (1997:288) – Ulricehamns energi 

AB (UEAB) 
 

 Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster (utefter det så kallade NIS-direktivet) – 
Ulricehamns energi AB (UEAB) och sektor välfärd 

 
 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare, så kallad styrel. Ny nationell planeringsomgång påbörjas vid årsskiftet 
2019-2020 – Ulricehamns kommun och Ulricehamns energi AB (UEAB) såsom 
elnätsägare 
 

 

 
1 MSBFS 2015:5, (föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)  
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 Säkerhetsskyddsanalys enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Ny säkerhetsskyddslag 
träder ikraft 1 april 2019 – avser hela kommunkoncernen, men endast begränsade 
delar av kommunens verksamhet berörs av säkerhetsskyddslagen 
 

Dessa analyser har andra tidsintervaller och redovisas inte här, men resultat och 
tillvägagångssätt samordnas då detta är lämpligt. 

2 Syfte och mål 
Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys är att identifiera samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska område, identifiera lägsta acceptabla nivå i dessa 
verksamheter och identifiera de kritiska beroenden som behövs för att upprätthålla den 
lägsta acceptabla nivån. I denna rapport redovisas lägsta acceptabla nivåer och kritiska 
beroenden för kommunens förvaltning och bolag. Som beskrivs nedan i avsnitt 3 finns vissa 
andra samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Dessa omfattas 
inte av arbetet som redovisas i denna rapport utan får bli föremål för kommande arbete med 
krisberedskap i kommunen.  

Syftet är också att bedöma förmågan att kunna upprätthålla den lägsta acceptabla nivån i 
kommunens förvaltning och bolag under och efter en fredstida extraordinär händelse eller 
större störning i de kritiska beroendena. 

Målet med denna risk- och sårbarhetsanalys är att den ska utgöra planeringsunderlag i 
kommunens förvaltning och bolag för de förbättringar som behövs för att bättre kunna stå 
emot extraordinära händelser och samhällsstörningar i kommunens samhällsviktiga 
verksamheter. Dessa förbättringar ska i sin tur skapa förutsättningar för kommunens 
förmåga att verka under höjd beredskap, som en del av totalförsvaret. Målet är också att ge 
förtroendevalda, allmänheten och andra samhällsaktörer information om kommunens arbete 
med krisberedskap. 

3 Beskrivning av kommunen och dess 
geografiska område 

Historia och geografi 
Ulricehamns kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av 
Ulricehamns stad. 1974 införlivades sedan Hökerums och Åsundens kommuner samt delar ur 
Redvägs kommun. Ulricehamns kommun består idag av tätorten Ulricehamn och ett antal 
mindre orter. Ulricehamns kommun är till ytan den största kommunen i länet och den 105:e 
största i Sverige. Arealen uppgår till 1 122 kvadratkilometer.  

Ulricehamns kommun ligger i Sjuhäradsregionen med drygt 3 mil till Borås, 5 mil till 
Jönköping och 10 mil till Göteborg. Ulricehamns kommun är belägen till öster i Västra 
Götalands län och gränsar till Jönköpings län i öster. Angränsande kommuner är Tranemo i 
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söder, Borås i väster, Herrljunga i nordväst och Falköping i norr. Till öster gränsar 
Ulricehamns kommun till Mullsjö och Jönköpings kommuner.   

Ulricehamns kommun hade den per sista december 2018 24 445 invånare (december 2014 
23 244 invånare). Kommunens invånare har ökat årligen sedan slutet av 1990-talet.   

Ulricehamns kommun är i hög grad en landsbygdskommun där orterna huvudsakligen är 
lokaliserade längs de större vägarna 40, 46 och 157. På riksväg 40 passerar mycket tung trafik 
från och till Göteborg, särskilt sedan motorvägssträckan Borås - Ulricehamn invigdes hösten 
2015.  

Ca 15 % landarealen utgör åker- eller betesmark och ca 70 % är skogsmark 2. De beskrivna 
andelarna är mer lika smålandslänens, medan kommunerna norr om Ulricehamn har 
betydligt större andel åker- eller betesmark. Ett antal sjöar finns i kommunen och av dessa är 
Åsunden den största. Åarna Ätran och Viskan rinner upp i Ulricehamns kommuns 
geografiska område. Översvämnings- och skredrisken är relativt låg i jämförelse med 
kommunerna nedströms längs nämnda åar, och på andra håll i Västra Götaland, exempelvis 
utmed Göta älv. Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är 
kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter. Ulricehamns kommun 
berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads 
vattentäkt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Statistiska centralbyrån, SCB (kommuner i siffror 2015) 
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Kommunens organisation 
Ulricehamns kommun är kommunens största arbetsgivare med drygt 2 000 anställda. 
Kommunen är organiserad i en förvaltning under kommunstyrelsen (se skiss nedan). 
Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunens primära verksamheter finns samlade i 
fyra sektorer; miljö och samhällsbyggnad, lärande, välfärd och service.  

Kommunledningsstabens fem funktioner; ekonomifunktionen, kanslifunktionen, 
kommunikationsfunktionen, personalfunktionen och planeringsfunktionen, ansvarar för 
centrala planerings-, stöd- och styrningsprocesser i kommunens arbete. 

Kommunens tekniska förvaltning är till stor del förlagd i det kommunala bolaget 
Ulricehamns Energi AB (UEAB). UEAB är en av fyra elnätsägare i kommunen vid sidan om 
Vattenfall, Falbygdens Energi och Östra Kinds Energi. UEAB ansvarar för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen, avlopp och reningsverk, avfallshantering, fibernät m.m. 

Vidare äger kommunen ett bolag för näringslivsutveckling, Näringsliv Ulricehamn AB 
(NUAB) och bostadsbolaget STUBO AB. 

Räddningstjänst 
Ulricehamns kommun är medlemmar i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Serf), med 
säte i Borås. Serf ansvarar för arbetet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I 
Ulricehamns kommun finns tre räddningstjänststationer med personal i beredskap, i 
Ulricehamns tätort, i Vegby och i Trädet. Det finns även två så kallade räddningsvärn, i 
Liared och i Hökerum. 

I kommunen bedrivs viss verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (2:4-anläggning). Detta avser verksamhet där 
risk finns för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. I kommunen 
finns en anläggning med denna klassning, NCC Roads AB i Marbäck. Transporter med farligt 
gods trafikerar i huvudsak riksväg 40. 

Övrigt 
Annan samhällsviktig verksamhet i offentlig regi är polisstationen i Ulricehamns tätort och 
Närhälsans vårdcentral i Ulricehamns tätort, inklusive distriktssköterskemottagning i 
Dalum. 

I kommunen finns även samhällsviktig verksamhet i privat regi. Nämnas kan Hälsobrunnens 
vårdcentral, Attendos servicehus/hemtjänst Kullen i centrala Ulricehamn samt apotek, 
bensinstationer och livsmedelsbutiker. Apotek finns endast i tätorten Ulricehamn. De största 
livsmedelsbutikerna samt två av fyra bemannade bensinstationer är lokaliserade i tätorten 
Ulricehamn. 

I kommunen finns flera företag varav de största sett till antalet anställda är AP&T Sweden 
AB, Emballator Ulricehamns bleck AB, UBAB Ulricehamns Betong AB, Mastec Components 
AB och IRO AB.  I övrigt finns inga anläggningar eller fastigheter av den dignitet att de 



Risk- och sårbarhetsanalys

 
 
 
 
9

behöver tas i beaktande i denna analys. Försvarsmakten har inte i sina nyligen uppdaterade 
öppna riksintressekartläggningar3 angett något som berör Ulricehamns kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Arbetsprocess och metod 
Att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys är en relativt komplex process. Det finns ett 
antal metoder att använda. 2015 användes den så kallade FORSA-modellen4. Arbetet 2019 
har utgått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 
risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) och har i flera moment nära koppling till 

 
3 Försvarsmakten är enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenresurser m.m. 
sektormyndighet för redovisning av områden som bedöms utgöra riksintresse för totalförsvarets militära del 
4 FORSA är en modell utvecklad av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Stockholms stad. 
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FORSA-modellen. Som inspiration har även Karlstadsregionens risk- och sårbarhetsanalys 
från 2015 använts. Den sistnämnda har kommunens samhällsviktiga verksamheter som 
utgångspunkt för arbetet och en scenariooberoende ansats. 

Arbetsprocessen beskrivs nedan. Arbetet pågick från juli 2018 – mars 2019. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys i Ulricehamns kommun 
Arbetsmoment, i kronologisk 
ordning 

Ansvarig Övriga deltagare 

Identifiering av kommunens 
samhällsviktiga verksamheter, med 
utgångspunkt i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps nationella 
strategi, handlingsplan och vägledning 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

 

Information på ledarforum om arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

Samtliga chefer i kommunens 
förvaltning 

Insamling av uppgifter från kommunens 
samhällsviktiga verksamheter gällande 
 
- Lägsta acceptabla nivå för att fullgöra 

den samhällsviktiga verksamheten vid en 
kris 

 
- Kritiska beroenden för att klara detta 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

Utsedda kontaktpersoner från 

- Kommunledningsstaben 

- Funktionsnedsättning  

- Äldreomsorg, inkl. hemtjänst 

Individ- och familjeomsorg 

- Hemsjukvård 

- Fastighet 

- IT-enheten 

- Kost 

- Sektor lärande 

- UEAB VA och el 
 

Sammanställning av de lägsta acceptabla 
nivåerna och de mest kritiska beroendena 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

 

Workshop för att  

- analysera sannolikheten att de kritiska 
beroendena slås ut eller drabbas av 
omfattande störningar 

- analysera konsekvensen av detta i de 
samhällsviktiga verksamheterna 

- analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa och vilken 
motståndskraft de samhällsviktiga 
verksamheterna har för att hantera dessa  

 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

Utsedda kontaktpersoner från 

- Kommunledningsstaben 

- Funktionsnedsättning  

- Äldreomsorg, inkl. hemtjänst 

Individ- och familjeomsorg 

- Hemsjukvård 

- Fastighet 

- IT-enheten 

- Kost 

- Sektor lärande 

- UEAB VA och el 
 

- Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

 

Sammanställning av sannolikhet och 
konsekvens enligt ovan. Kartläggning av 
kommunens sårbarheter för att ha 

Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 
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tillräcklig motståndskraft mot tänkbara 
extraordinära händelser och scenarier 

Sammanställning av detta dokument Pehr Johansson, 
krisberedskapssamordnare 

 

 

Planering av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts i dialog och samarbete 
med övriga sjuhäradskommuners säkerhetssamordnare, och i synnerhet i samarbete med 
Tranemo kommun, som genomfört arbetet enligt samma metodik. 

5 Resultat av risk- och 
sårbarhetsanalysen 

5.1 Samhällsviktig verksamhet i kommunens 
förvaltning och bolag 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en nationell strategi för 
skydd av samhällsviktig verksamhet – Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld. I den 
finns samhällsviktiga sektorer specificerade, som vägledning för myndigheter, kommuner 
m.fl. I risk- och sårbarhetsanalysen har dessa samhällsviktiga sektorer använts som 
utgångspunkt. Se tabell nedan.  

 

Samhällsviktiga sektorer 
enligt myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap 

Samhällsviktiga verksamheter 
där Ulricehamns 
kommunkoncern är ansvarig 

Ansvarig i kommunkoncernen 

Energiförsörjning Elnät och gatljus UEAB 

Finansiella tjänster Löneutbetalningar till anställda 
 
 
Bistånd inom socialtjänsten 

Ekonomifunktionen och 
personalfunktionen 
 
Sektor välfärd 
 

Handel och industri Ej aktuellt   

Hälso- och sjukvård samt 
omsorg 

Äldreomsorg, inkl. korttidsvård 
Hemtjänst 
Hemsjukvård 
Stöd till funktionsnedsatta 
Socialtjänst/krisstöd 
Läkemedelsförsörjning till ovan 
verksamheter 
 
Barnomsorg/förskola 
Förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet t.o.m. åk 6 

Sektor välfärd 
 
 
 
 
 
 
 
Sektor lärande 
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Information och kommunikation Kriskommunikation 
 
IT-drift (samkom) 

Kommunikationsfunktionen 
 
Sektor service (IT-enheten) 

Kommunalteknisk försörjning Kommunal väghållning 
Vatten och avlopp 
Fjärrvärme 
Avfall 
Fibernät 
 
Kommunens fastigheter 

UEAB 
 
 
 
 
 
Sektor service 

Livsmedel Kommunens kostverksamhet Sektor service 

Offentlig förvaltning Lokal politisk ledning 
Lokal förvaltningsledning 
Kommunala bolag 

Kommunalråd, krisledningsnämnd 
Kommunchef 
Bolagsstyrelser + VD 

Skydd och säkerhet Krisberedskapsplanering  
Civilförsvarsplanering 
Säkerhetssamordning 
Krisledning 
Säkerhetsskydd  
 
IT-säkerhet 
 
Räddningstjänst 
 

Kanslifunktionen 
 
 
 
 
 
Sektor service (IT-enheten) 
 
Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
 

Socialförsäkringar Ej aktuellt   

Transporter Skolskjuts Sektor miljö och samhällsbyggnad / 
Buss i väst AB (BIVAB) 

 

5.2 Lägsta acceptabla nivå 
Som ett led i att förbereda sig för svåra förhållanden vid en extraordinär händelse har 
representanterna för kommunens samhällsviktiga verksamheter fått definiera vilken den 
lägsta acceptabla nivån är för att fullgöra sina åtaganden (oftast lagstadgade). Det är viktigt 
att ha en förberedelse för att kunna arbeta även då förutsättningarna är försämrade på grund 
av en extraordinär händelse eller samhällsstörning, att ställa sig frågan vad i sin verksamhet 
som är mest prioriterat under sådana omständigheter.   

För äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, funktionsnedsättning, individ- och 
familjeomsorg, förskola och grundskola är basal omsorg om vårdtagare och barn i fokus när 
verksamheterna beskriver den lägsta acceptabla nivån. Det viktigaste blir att tillgodose att 
vårdtagarna och barnen inte svälter, törstar eller fryser, att saniteten kan upprätthållas samt 
att sjukdomar och skador ska kunna förhindras och/eller tas omhand. 

För verksamheterna fastighet, IT, kost och på UEAB så blir den lägsta acceptabla nivån att 
möjliggöra för de övriga samhällsviktiga verksamheterna i kommunen att fullgöra sina 
prioriterade åtaganden. Gällande el, dricksvatten, fiber m.m. så finns även det externa 
kundperspektivet med. Vid störningar i elleveranser och dricksvatten är det viktigt att ha 
planering för prioritering. Det hanteras genom nödvattenplanering och det som kallas styrel - 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare. 
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Sammanställning av de mest kritiska beroendena

Tillgång till telefoni, mobiltelefoni, internet och IT-system

Tillgång till personal (personal med särskild kompetens)

Tillgång till el

Tillgång till dricksvatten

Tillgång till fordon och drivmedel

Tillgång till livsmedel

Tillgång till läkemedel

Tillgång till värme i lokaler

Den lägsta acceptabla nivån gällande ledning, krisledning och kriskommunikation är att 
kunna ha lokaler att arbeta i, att kunna samla beslutsfattare och nå ut med beslut och 
information.  

5.3 Kritiska beroenden 
För att klara den lägsta acceptabla nivån i kommunens samhällsviktiga verksamheter har en 
bedömning genomförts av vilka beroenden som måste fungera, så kallade kritiska beroenden. 
En reflektion är att beroendet av telefoni, mobiltelefoni, internet och IT-system ökar i takt 
med digitaliseringen av arbetet i kommunens verksamheter. Elektricitet är det mest kritiska 
beroendet, då det är en förutsättning för flera andra kritiska beroenden. Utan el blir det 
problematiskt. 

 

5.4 Sannolikhet och konsekvens 
För att på ett likvärdigt sätt bedöma sannolikheten att de kritiska beroendena ska drabbas av 
mer omfattande störningar, och vilka konsekvenser detta kan få i kommunens 
samhällsviktiga verksamheter, används en matris med 6 olika steg i vardera riktningen. 
Värdena multiplicerades med varandra och ger ett sammanlagt värde per kritiskt beroende.  
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Nedan redovisas vilken sannolikhet representanterna för kommunens samhällsviktiga 
verksamheter bedömde för mer omfattande störningar i de kritiska beroendena. Därefter 
redovisas de sammantagna konsekvenserna en sådan störning skulle få gällande förmågan 
att upprätthålla den lägsta acceptabla nivån. Konsekvenserna blir givetvis olika stora i olika 
verksamheter vilket tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. Nedan tabell redovisar längst till 
höger det sammanlagda riskvärdet per kritiskt beroende för samtliga av kommunens 
samhällsviktiga verksamheter.  

 

nr Kritiskt beroende  

 

Ingångsvärde vid bedömning Sannolikhet Konsekvens 

(medelvärde)  

Riskvärde 

(avrundat) 

1 

Tillgång till telefoni, 
mobiltelefoni, internet 
och IT-system 
 

Helt eller långa perioder borta under 3 
dygn, vinter 
 

3 3,4 10 

2 

Tillgång till personal 
 
(inkl. personal med 
särskild kompetens, 
befogenhet/behörighet) 
 

 
Hälften ej tillgängliga på grund av 
sjukdom, snöstorm etc. Avser även 
personal med nyckelkompetens. 7-10 
dygn, vinter. 
 
 

3 3,5 11 

3 Tillgång till el 
 

 
Ordinarie elförsörjning helt eller långa 
perioder borta, 7 dygn, vinter 
 

3 4,0 12 

4 
 
Tillgång till dricksvatten 
 

 
Kommunalt dricksvatten kan ej levereras i 
vattenledningsnätet – endast 
nödvattenleveranser, 2 dygn, vinter 
 

3 1,8 5 
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Konsekvens Beskrivning

Ingen påverkan

1. Verksamheten genomförs  enl igt plan, lagstadgade och andra  krav uppfyl l s                                                          
2. Ti l lgängl iga  resurser är ti l l räckl iga
3. Belastningen på  personal  el ler funktioner/verksamheter ej övermäktig

Måttlig påverkan 
 1 eller 2 kriterier uppfyllda

1. Verksamheten genomförs  delvis  enl igt plan, lagstadgade och andra  krav uppfyl l s  endast ti l l  del
2. Ti l lgängl iga  resurser är ansträngda
3. Belastning på  personal  el ler funktioner/verksamheter börjar bl i  övermäktig

Betydande påverkan
Alla tre kriterier uppfyllda

1. Verksamheten genomförs  delvis  enl igt plan, lagstadgade och andra  krav uppfyl l s  endast ti l l  del
2. Ti l lgängl iga  resurser är ansträngda
3. Belastning på  personal  el ler funktioner/verksamheter börjar bl i  övermäktig

Allvarlig påverkan
1 eller 2 kriterier uppfyllda

1. Verksamheten kan ej genomföras  enl igt plan, lagstadgade och andra  krav uppfyl l s  ej
2. Ti l lgängl iga  resurser uttömda och nya  kan ej ti l l föras  el ler omfördelas
3. Belastningen på  personal  el ler funktioner/verksamheter är övermäktig

Kritisk påverkan
Alla tre kriterier är uppfyllda

1. Verksamheten kan ej genomföras  enl igt plan, lagstadgade och andra  krav uppfyl l s  ej
2. Ti l lgängl iga  resurser uttömda och nya  kan ej ti l l föras  el ler omfördelas
3. Belastningen på  personal  el ler funktioner/verksamheter är övermäktig

5 

 
Tillgång till fordon och 
drivmedel 
 

Hälften av fordonen ej tillgängliga, med i 
tanken befintligt drivmedel, 7 dygn, vinter 2 2,3 5 

6 
 
Tillgång till livsmedel 
 

 
Upphandlad leverantör kan ej leverera till 
kommunen eller till matvarubutiker i 
kommunen, 7 dygn, vinter 
 

3 2,4 7 

7 
 
Tillgång till läkemedel 
 

Upphandlad leverantör kan ej leverera, 7 
dygn, vinter  2 1,6 3 

8 Tillgång till värme i 
lokaler 

 
Helt eller långa perioder borta, 7 dygn, 
vinter 
 

3 2,7 8 

 

En summering av ovan redovisade värden pekar på att störningar i el, IT/telefoni, 
personaltillgång och värme i våra lokaler är mest problematiskt att hantera för att leverera 
verksamhet på den lägsta acceptabla nivån. 

Störningar gällande dricksvatten, livsmedel, fordon/drivmedel och läkemedel kan skapa 
svårhanterliga utmaningar i vissa av våra verksamheter men på aggregerad nivå bedöms 
dessa störningar bli hanterbara.  

5.5 Scenarier och vår förmåga att hantera dessa 
Som ett led i risk- och sårbarhetsanalysen har ett antal scenarier tagits fram. 
Representanterna för kommunens samhällsviktiga verksamheter har gemensamt gjort en 
bedömning av kommunens motståndskraft mot dessa och förmågan att hantera dem. Den 
övergripande målsättningen är att kommunens samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
hantera alla typer av scenarier. Det finns dock en poäng i att konkretisera vilka typer av 
scenarier vi rimligen kan utsättas för. Det blir lättare att förhålla sig till när man ska göra 
själva bedömningen och kan även ge tydligare vägledning gällande de förbättringar som kan 
behöva vidtas för att öka förmågan och motståndskraften. Bedömningen utgår från de 
kriterier myndigheten för samhällsskydd och beredskap har satt upp för lägesrapportering 
från drabbade samhällsaktörer; 
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Scenari0 

 

Definition Bedömning för Ulricehamn 

 

Storm/orkan (typ 
"Gudrun") 

 
Vindbyar på över 35 m/s i 1 dygn, 
medelvind på 25 m/s 
 

 
Betydande påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Transporter/logistik 
 Störningar i IT, el och värmesystem 
 Säkerställa den fysiska arbetsmiljön 

 
 

Storskalig utrymning (ort 
ca 1 000 inv) 

 
Pga skogsbrand, kärnteknisk olycka, 
kemisk olycka etc. 
 

 
Allvarlig påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Transporter/logistik 
 Personalförsörjning 
 Mat, dryck och läkemedel åt nödställda 

 

Större olycka - flytande 
farligt gods  

 
Stora mängder som rinner ut i terräng 
eller vattendrag 
 

 
Betydande påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Nödvatten 
 Flytt av verksamheter 

 

Extremt snöfall  
 
100 cm snö på 3 dygn, eller mer 
 

Allvarlig påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Transporter/snöröjning/logistik 
 Störningar i IT, el och värmesystem 
 Risk för inrasade tak 

 

Grovt brott mot personer 

 
Pågående dödligt våld, terrorbrott mot 
person, bombhot mot kommunal 
fastighet 
 

Allvarlig påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Utrymning/inrymning 
 Krisstöd, social oro 

 

Grovt brott mot 
anläggning eller 
cyberattack 
 

Sabotage 

Allvarlig påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Störningar i verksamheter eller i drift av 

anläggningar och tekniska system 
 

Skyfall 

 
100 mm/dygn i 3 dygn, eller mer 
(100 mm per m2) 
 

Betydande påverkan 
 
Utmaningar för kommunen: 

 Kommunikation/information/samverkan 
 Störningar i IT, el och värmesystem 
 Översvämmade fastigheter 
 Hög belastning på VA-nät och 

reningsverk 
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5.6 Summering och slutsatser 
Baserat på det arbete som beskrivits ovan framträder ett antal utvecklings- och 
förbättringsområden. 

 Reservkraft. I strategiska byggnader där kommunens samhällsviktiga verksamhet 
bedrivs bör elförsörjningen säkras ytterligare.  

 Utrymning. Planering, utbildning och övning för att på ett rationellt sätt kunna 
utrymma barn, elever, brukare, vårdtagare och personal vid ett hotande scenario. I 
skolan kan även planering så kallad inrymning5 tas med i detta arbete. 

 Mottagande. Planering för att kunna ta emot utrymda personer, frivilligresurser 
eller personal som förstärker verksamheten (jmfr skogsbränderna sommaren 2018). 
Planeringen bör även tydliggöra platser som ska användas som 
samlingsplatser/trygghetspunkter.  

 Stärkt lagerhållning. Lagerhållningen av livsmedel och läkemedel är viktig för att 
kunna hålla verksamheten igång inom sektor välfärd och sektor lärande. Även 
drivmedel till kommunens fordon bör belysas i ett sådant arbete. 

 Nödvatten och matlagning. Kommunens anläggningar med tillagnings- eller 
mottagningskök bör ha förmåga att kunna ta emot nödvatten och ha förmåga att 
kunna tillaga/iordningsställa enklare måltider under störda eller ansträngda 
förhållanden. Ett antal kök kan pekas ut som strategiska kök och få viss förhöjd 
förmåga. 

 Robust kommunikation. Förmågan att kommunicera under störda förhållanden 
behöver stärkas. Det bör utredas om statens kommunikationssystem Rakel ska köpas 
in eller kunna lånas in till UEAB, fastighet, hemtjänst och hemsjukvård. Rakel 
fungerar oberoende av mobiltelefoninätet. 

 Kontinuitetsplanering. Kommunens samhällsviktiga verksamheter bör revidera 
nu gällande planer, eller ta fram nya planer, för att kunna bedriva verksamheten på 
den lägsta acceptabla nivån under störda förhållanden, så kallade kontinuitetsplaner. 

 Upprätthålla krisledningsförmåga. En väl fungerande krisledning, 
kriskommunikation och samverkan är avgörande för hur en extraordinär händelse 
hanteras. Kunskap, kompetens och planering behöver hållas vid liv internt i 
kommunkoncernen, likaså förmågan att samverka med polisen, räddningstjänsten, 
sjukvården, frivilliga m.fl. Plats för kommunens krisledning finns idag utpekad. En 
reservplats för krisledning behöver iordningställas.  

 Informationssäkerhet/IT-säkerhet. Ulricehamn och Tranemo kommun delar 
IT-drift (samkom) och arbetar tillsammans gällande informationssäkerhet och IT-
utveckling. I dagens sårbara digitala samhälle behöver kommunen ha en väl 

 
5 Inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar vid väpnat våld i skola. 
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fungerande IT-säkerhet och informationssäkerhet. Arbetet behöver fortsätta 
utvecklas. 

 Klimatrisker. Klimatförändringarna kan innebära att förutsättningarna för att 
bedriva en rad olika samhällsverksamheter förändras. En ökad förekomst av extrema 
väderhändelser har blivit tydliga de senaste åren, såsom skyfall, torka och 
värmeböljor. Även mer gradvisa förändringar, som förhöjda havsvattennivåer, 
förändrade växtsäsonger och ökad risk för mögelangrepp eller röta bedöms kunna 
inträffa. Att möta sådana störningar kan tas med i kontinuitetsplaneringen som 
nämndes ovan. Utöver det behöver kommunen, inom ramen för den långsiktiga 
samhällsplaneringen, beakta nödvändiga klimatanpassningsåtgärder. 

I kommande handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid kommer 
dessa utvecklings- och förbättringsområden utgöra utgångspunkt för ett antal uppdrag. 
Handlingsplanen ska beslutas av fullmäktige enligt anvisningar i den överenskommelse som 
tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB. 
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§ 143/2019 
 

Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken, april 2019 
Dnr 2019/289 
 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 76 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. 
Andra dokument som är tidsatta till 2018 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument 
och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. För några dokument 
föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från kanslichef 
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2019 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författnings-
handboken antas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författnings-
handboken antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-02 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken, april 2019 
Diarienummer 2019/289, löpnummer 1563/2019 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 76 dokument. 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. 
Andra dokument som är tidsatta till 2018 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument 
och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. För några dokument 
föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är 
aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att anta förslagen till förändringar 
i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken. 
 
 
Ärendet 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I denna översyn 
behandlas 76 av dokumenten i författningshandboken. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Alla befintliga styrdokument i författningshandboken har tidsatts, dvs fått ett angivet 
år då de senast ska revideras, förnyas eller upphöra att gälla, efter politiskt beslut.  
I dagsläget finns drygt 150 styrdokument i författningshandboken, varav en del är antagna 
för ungefär 20 år sedan. Flera av dokumenten är föråldrade, brister i eller saknar aktualitet. 
Föreslagna förändringar anges i kommentarskolumnen i bilagan Årlig översyn av 
styrdokument i författningshandboken 2019. 
 
- Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att 
ersättas av ett nytt liknande dokument.  
- En del av dokumenten som är tidsatta till 2018 har redan reviderats eller ersatts 
av nya dokument och bör utgå. 
- För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. 
- För några dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras. 
 
Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som 
under året är aktuella för att upphöra gälla. I samband med kommande revideringar kommer 
styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer 
för styr- och ledningssystem. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker. 
 
Beslutsunderlag 
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1. Dokumenten i författningshandboken 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument återfinns i den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I 
dagsläget finns drygt 150 styrdokument i författningshandboken. De är fördelade på följande kategorier: 

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

Enligt Riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om 
dokumentet ska fortsätta att gälla. I denna bilaga återfinns 76 dokument som ska behandlas, de flesta föreslås få förlängd tidssättning, för några 
föreslås en förändring av ansvaret, några föreslås utgå ur författningshandboken. 

I sammanställningen återfinns dokument som tidsatts till 2018 samt några med senare tidssättning. Det anges också var och när de beslutats, 
ansvarig chef samt kommentarer med förslag till beslut för varje styrdokument.  
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2. Strategier 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

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

Ansvar Kommentarer 

Ledningsfilosofi KS 2005 2018 PersC Föreslås förlängas till och med 
2020 

Måldokument för 
framtidens skola 

KF 2012 2018 KansliC 
 
Sektor Lärande  

Dokumentet föreslås utgå då 
sektor lärande bedömer att 
samtliga mål/uppdrag i 
tillhörande åtgärdsplan 
antingen är uppfyllda eller ingår 
i de olika satsningar som görs 
inom ramen för inkludering, 
digitalisering och övergångar.  

Måldokument för sjön 
Åsunden 

KF 2012 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå då de 
mål/uppdrag i tillhörande 
åtgärdsplan som varit möjliga 
att uppfylla är det. De två som 
kvarstår har ej varit möjliga att 
prioritera i budgetarbetet. 

Måldokument för 
tillgänglighet 

KF 2012 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020 

Måldokument 
vuxenutbildning 

KF 2015 2018 Sektor Lärande  Dokumentet föreslås utgå. Det 
uppdrag som kvarstår i 
handlingsplanen som hör till 
detta dokument är inte 
genomförbart med hänvisning 
till budget. De andra två föreslås 
utgå då de åtgärder som 
bedömts möjliga redan har 
genomförts. 

Marknadsplan - 
Varumärke Ulricehamn 

KF 2006 2018 KC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020 i avvaktan på 
revidering  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/ledningsfilosofi.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_framtidens_skola.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_framtidens_skola.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_sjon_asunden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_sjon_asunden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_tillganglighet.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_vuxenutbildning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/maldokument_vuxenutbildning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/strategier/marknadsplan_varumarke_ulricehamn.pdf
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Ulricehamns kommun – 
En landsbygdsstrategi i tre 
delar 

KF 2017 2019 Kanslichef  Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 
Handlingsplanen till strategin är 
nyligen framtagen och för att 
strategin ska få effekt behöver 
den gälla en längre tid.  
Ansvaret bör även regleras till 
kansliet eftersom det är ett 
övergripande styrdokument 
framtagen av en beredning som 
berör flera verksamheter och 
bolag i kommunen. 

Vision och måldokument 
för äldrefrågor i 
Ulricehamns kommun 

KF 2015 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019. 

Växtplats Ulricehamns 
stad- 

KF 2008 2018 SC MSB En fördjupad översiktsplanen 
tidsätts inte utan gäller tills dess 
den ersätts eller upphävs. 
Förvaltningen har för avsikt att 
ersätta den fördjupade 
översiktsplanen för centralorten 
i samband med att den nya 
översiktsplanen antas, troligtvis 
2022. Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022.  

Översiktsplan för 
Ulricehamns kommun  

KF 2015 2019 SC MSB Förvaltningen har fått i uppdrag 
att ta fram en ny översiktsplan 
under mandatperioden, 
troligtvis är denna antagen 
2022, nuvarande översiktsplan 
kommer således gälla fram tills 
dess. Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022.  

 

  

http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=7030
http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=7030
http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=2178
http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/Information.aspx?id=2178
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Översiktsplan fördjupad 
för Gällstad 

KS 2006? 2019 SC MSB En fördjupad översiktsplanen 
tidsätts inte utan gäller tills dess 
den ersätts eller upphävs. 
Förvaltningen har för avsikt att 
ersätta den fördjupade 
översiktsplanen för Gällstad i 
samband med att den nya 
översiktsplanen antas, troligtvis 
2022. Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 2022.  
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3. Program 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

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

Ansvar Kommentarer 

Konkurrensprövning - 
riktlinjer för 

KF 2005 2018 EkC Riktlinjer för 
konkurrensprövning föreslås 
utgå då bedömningen är att 
styrdokumentet har spelat ut sin 
roll. Kommunens 
upphandlingsverksamhet är 
omfattande och kommunens 
organisation för att hantera 
upphandlingsfrågor har löpande 
byggts ut och utvecklats.  

Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2017-
2018 

KF 2017 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå då ett 
nytt Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram är antaget.  

Risk- och sårbarhetsanalys 
2015-2018 

KF 2015 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019. Dokumentet 
utgår då ny risk- och 
sårbarhetsanalys kommer att 
antas under 2019. 

IT-infrastrukturprogram KS? R1.0 2012 2018? KansliC Dokumentet föreslås utgå. 
Innehållet är ej aktuellt. Nytt 
program ska tas fram. 

  

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

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

Ansvar Kommentarer 

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

KF 2007 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2021. 
Avvaktar beslut om att 
eventuellt ta fram gemensam 
plan i Sjuhärad  
 

Åtgärdsplan  
Program för delaktighet 
för personer med 
funktionsnedsättning  
2012 - 2016 

KS 2012 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019 då 
omarbetning kommer att ske. 
Dokumentet gäller för flera 
verksamhetsområden, inte 
enbart sektor välfärd. 

Handlingsplan för ANDT-
förebyggande arbete 

KS 2016 2019 KC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020.  

Handlingsplan för 
jämställdhet 

KS 2016 2019 KC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Handlingsplan för 
krisberedskap 2015-2018 

KS 2016 2018 KansliC Föreslås förlängas till och med 
2019. Dokumentet kommer att 
revideras under 2019. 

Handlingsplan ökad 
måluppfyllelse i 
grundskolan 2015-2018 

KF 2015 2018 SC Lärande Dokumentet föreslås utgå då 
uppdragen är genomförda.  

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_1.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_2.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_3.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_4.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/miljo_bygg/planering/Avfallsplan/avfallsplan_del_4.pdf


Styrdokument i författningshandboken 9 

Handlingsplan för 
vuxenutbildning 

2016 2019 SC Lärande Dokumentet föreslås utgå. Det 
uppdrag som kvarstår är inte 
genomförbart med hänvisning 
till budget. De andra två ses som 
klara då de åtgärder som 
bedömts möjliga redan har 
genomförts.  

Jämställdhetsplan för 
Ulricehamns kommun 

KS 2016 2019 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Lönepolitiska riktlinjer KS 2007 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019. 

Stärkt skydd för barn och 
unga 

KS 2016 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås utgå då de 
åtgärder som bedömts möjliga 
redan har genomförts. 

Verksamhetsplan 
folkhälsoarbetet 2018 

KS 2017 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå då det 
ersatts av Verksamhetsplan 
folkhälsoarbetet 2019. 

Åtgärdsplan 2013-09-12  
Framtidens grundskola 

KS 2013 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå då 
samtliga uppdrag är 
genomförda, avslutade eller 
ingår i framtida satsningar. 

Åtgärdsplan  
Utvecklingsplan för sjön 
Åsunden  
2012 - 2014 

KS 2012 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå. De 
två uppdrag som kvarstår är inte 
genomförbara med hänvisning 
till budget.  

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/planer/lonepolitik.pdf
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5. Policy 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

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

Ansvar Kommentarer 

Intraprenader - policy KF 2010 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

IT-säkerhetspolicy i 
Ulricehamns kommun 

KS 2006 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Kommunikationspolicy KS 2014 2018 KommC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Mobiltelefoner - policy KS 2004 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Policy/Riktlinjer mot 
kränkande särbehandling 
och sexuella trakasserier  

KS 2014 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Ulricehamn - en lärande 
organisation 

KS 2015 2018 KC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Vindkraftsplan KF 2013 2018 SC MSB Vindkraftsplanen som är ett 
tematiskt tillägg till 
översiktsplanen tidsätts inte 
utan gäller tills dess den ersätts 
eller upphävs. Förvaltningen har 
för avsikt att ersätta 
vindkraftsplanen i samband 
med att den nya översiktsplanen 
antas, troligtvis 2022. 
Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2022. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/intraprenader.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/IT_sakerhetspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/kommunikationspolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/mobiltelefoner_policy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/policy_riktlinjer_krankande_sarbehandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/policy_riktlinjer_krankande_sarbehandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/policy_riktlinjer_krankande_sarbehandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/ulricehamn_en_larande_organisation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/policies/vindkraftpolicy.pdf
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6. Riktlinjer 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

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

Ansvar Kommentarer 

Arbetsmiljöpolicy KF 1999 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Arbetsmiljöuppgifter - 
fördelning av 

KS 2015 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Avtalspension - policy för 
särskild avtalspension 

KS 2010 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Belysning för ny- och 
kompletteringsutbyggnader 
av gatu- och 
vägbelysningsanläggningar 
och på gång- och 
cykelvägar - normer för 

KF 1999 2018 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Bidrag för 
kostnadskrävande projekt 
över 0,5 mnkr 

KF 2016 2019 SC Service Dokumentet föreslås utgå då det 
ej längre är relevant. 

Ekonomiska styrprinciper KF 2010 2018 EkC Dokumentet föreslås utgå. De 
ekonomiska styrprinciperna har 
ersatts av riktlinjer för 
ekonomisk styrning av 
förvaltning och bolag. 

Heltid som norm KF 2016 2019 Planeringschef  Dokumentet föreslås utgå då 
uppdraget är slutfört. Idag har 
90% heltidsanställning i 
grunden. De övriga 10% har 
själva valt det alternativt kan 
inte ha heltid på grund av 
exempelvis sjukdom. 

 

  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/arbetsmiljopolicy.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/fordelning_arbetsmiljouppgifter.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/fordelning_arbetsmiljouppgifter.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/avtalspension.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/normer_belysning_banvallar_gc_vagar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/ekonomiska_styrprinciper.pdf
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Kommunal vägnätsplan 2010 KS 2010 2018 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
Förvaltningen har för avsikt att 
revidera dokumentet under 2019. 

Lokala värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen 

KS 2013 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås utgå då det 
ej längre anses relevant. Arbetet 
har ersatts med ÄBIC och IBIC. 

Politisk organisation i 
Ulricehamns kommun 

KF 2017 2019 KansliC Dokumentet föreslås utgå. Nya 
riktlinjer finns antagna som 
började gälla från och med 1/1 
2019. 

Rehabiliterings- och 
arbetsanpassningsverksamhet 
- riktlinjer för 

KS 2001 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2020.  

Representation, uppvaktning, 
avtackning mm - riktlinjer 

KF 2013 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2020. 

Riktlinjer för alkoholservering Samverkansnämnden 
miljö och bygg 2014 

2018 SC MSB Dokumentet föreslås utgå. Nya 
riktlinjer är antagna av den nya 
miljö- och byggnämnden och har 
ersatt dessa. 

Riktlinjer för 
biståndshandläggning enligt 
SOL 

KS 2013 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019.  
Förlängs ett år till för att skapa ett 
sammanhållet dokument kring 
riktlinjer kring 
myndighetsutövning inom 
välfärdsområdet. 

Riktlinjer för handläggning 
enligt LSS 

KS 2014 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
 Förlängs ett år till för att skapa ett 
sammanhållet dokument kring 
riktlinjer kring 
myndighetsutövning inom 
välfärdsområdet. 

Riktlinjer kommunikation KS 2014 2018 KommC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2020. 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lokala_vardighetsgarantier_aldreomsorgen.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lokala_vardighetsgarantier_aldreomsorgen.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/rehabilitering_arbetsanpassning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/representation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/representation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_alkoholservering.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/bistandshandlaggning_aldreomsorg_funktionsnedsattning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/bistandshandlaggning_aldreomsorg_funktionsnedsattning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lss_handlaggning_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/lss_handlaggning_riktlinjer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_kommunikation.pdf
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Riktlinjer för utbyggnad av 
gata inom 
exploateringsområden 
 

KS 2013 2018 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
Förvaltningen har för avsikt att 
revidera dokumentet under 2019. 

Riktlinjer för muta och 
bestickning 

KS 2012 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
Hanteras av kansliet, med 
medverkan från 
upphandlingschef,  
visselblåsarfunktion. 

Riktlinjer för Ulricehamns 
kommuns bostadsförsörjning 

KF 2016 2019 KansliC Ansvaret för dokumentet ska 
flyttas från miljö- och 
samhällsbyggnadschef till 
kanslichef. 

Riktlinjer för försörjningsstöd KS 2015 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
Förlängs ett år till för att skapa ett 
sammanhållet dokument kring 
riktlinjer kring 
myndighetsutövning inom 
välfärdsområdet. 

Riktlinjer för socialpsykiatrin KS 2013 2018 SC Välfärd Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 
Förlängs ett år till för att skapa ett 
sammanhållet dokument kring 
riktlinjer kring 
myndighetsutövning inom 
välfärdsområdet. 

Rökfri arbetstid i Ulricehamns 
kommun 

KS 2016 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2020. 

Riktlinjer för upphandling KF 2015 2018 EkC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2019. 

Grönplan Ulricehamns stad + 
Skötselplan för grönytor + 
bilaga 

KS 2001 2018 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2022. 
Grönplanen som är en del av 
översiktsplanen tidsätts inte utan 
gäller tills dess den ersätts eller 

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_utbyggnad_gator_exploateringsomrade.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_utbyggnad_gator_exploateringsomrade.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_utbyggnad_gator_exploateringsomrade.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_utbyggnad_gator_exploateringsomrade.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_muta_bestickning.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/socialpsykiatri.pdf
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upphävs. Förvaltningen har för 
avsikt att ersätta grönplanen i 
samband med att den nya 
översiktsplanen antas, troligtvis 
2022. Skötselplanen kommer 
kommunservice ansvara över och 
hanteras utanför översiktsplanen. 

Övertalighet/arbetsbrist - 
riktlinjer för hantering av 

KS 2011 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas till 
och med 2020. 

 

7. Regler 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

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

Ansvar Kommentarer 

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

KS 2008 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Bilersättningsavtal, BIA KS 2011 2018 PersC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Direktupphandling - regler KS 2014 2018 EkC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Ekonomiskt stöd till 
elitidrott  

KS 2009 2018 KC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

E-post och internet - 
riktlinjer för användning 

KS 2002 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Grafiska regler KS 2014 2018 KommC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Internpriser på lokaler KF 1999 2019 SC Service Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Omställningsstöd och 
pension för 
förtroendevalda 

KF 2014 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019.  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/riktlinjer/riktlinjer_overtalighet_arbetsbrist.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/aktion_skadegorelse_brand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/bilersattningsavtal.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/regler_direktupphandling.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/ekonomiskt_stod_elitidrott.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/riktlinjer_epost.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/grafiska_regler_kommunikation.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/internpriser_lokaler.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/omstallningsstod_pension_fortroendevald.pdf
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Parkeringstillstånd - 
riktlinjer 

KS 2000 2018 SC MSB Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020.  

Partistöd - bestämmelser KF 2015 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Reglemente för gemensam 
nämnd - Tranemo, 
Svenljunga och 
Ulricehamns kommuner 

KF 2010 2018 KansliC Dokumentet föreslås utgå då 
nämnden är avvecklad. 

Reglemente för 
individnämnd 

KF 2018 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Reglemente för 
valnämnden 

KF 2010 2018 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019.  

Reglemente för kontroll av 
verifikationer 

KF 2013 2018 EkC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019.  

Reglemente kommunalt 
pensionärsråd KPR och 
kommunalt handikappråd 
KHR 

KS 2015 2019 KansliC Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2020. 

Uppvaktning av svenska 
mästare och jubilerande 
fritidsföreningar 

KF 2005 2018 SC Service Dokumentet föreslås förlängas 
till och med 2019.  

https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/parkeringstillstand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/parkeringstillstand.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/partistod.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_samverkansnamnd.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_samverkansnamnd.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_samverkansnamnd.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_samverkansnamnd.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_individnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_valnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_valnamnden.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/reglemente_kontroll_verifikationer.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/uppvaktning_mastare_foreningar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/uppvaktning_mastare_foreningar.pdf
https://www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/regler/uppvaktning_mastare_foreningar.pdf
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§ 144/2019 
 

Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 
Dnr 2019/167 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  
 
I och med uppstarten av en ny mandatperiod har översynen utökats till att också gälla 
kvarvarande budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Den utökade översynen gäller också 
Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden, Stärkt skydd för barn och unga, 
Handlingsplan för vuxenutbildningen och Åtgärdsplan – framtidens grundskola. Dessa 
kvarvarande uppdrag föreslås avslutas. 
 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
 
De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2018. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från utvecklingsstrateg 
2 Årlig översyn av mål och uppdrag 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 godkänns 
och avslutas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 godkänns 
och avslutas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-02 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av mål och uppdrag 
2019 
Diarienummer 2019/167, löpnummer 810/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet 
inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har 
gått att genomföra.  
I och med uppstarten av en ny mandatperiod har översynen utökats till att också gälla 
kvarvarande budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Den utökade översynen gäller också 
Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden, Stärkt skydd för barn och unga, 
Handlingsplan för vuxenutbildningen och Åtgärdsplan – framtidens grundskola. Dessa 
kvarvarande uppdrag föreslås avslutas. 
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 
De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till 
årsredovisning 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och avsluta de mål 
och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019. 
 
 
Ärendet 
Förutom lagstiftning, övergripande nationella mål och riktlinjer, som styr kommunens 
verksamheter, finns också lokala politiskt beslutade planer innehållande mål och uppdrag.  
 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte 
har gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. 
I och med uppstarten av en ny mandatperiod 2019 med ett nytt Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram (KPH) har denna översyn utökats till att också gälla kvarvarande 
budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Dessa kvarvarande uppdrag föreslås avslutas 
förutom ett av budgetuppdragen 2018, då de omhändertas på annat sätt. På vilket sätt detta 
sker finns angivet i bilagan med röd text under respektive kvarvarande budgetuppdrag. 
Den utökade översynen gäller också uppdrag från nedanstående planer: 
- Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 
- Stärkt skydd för barn och unga 
- Handlingsplan för vuxenutbildningen 
- Åtgärdsplan – framtidens grundskola: 
Motiveringar till varför uppdrag från dessa planer föreslås avslutas finns också angivna med 
röd text under respektive uppdrag i bilagan.  
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning 
i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger 
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också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. 
Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som 
avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. De uppdrag som är kvar att arbeta med 
(gul/grå markering) återfinns ej i bilagan utan finns med i bilagor till årsredovisning 2018.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årlig översyn av mål och uppdrag 

 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef   
Kanslichef 
 
 
 

Håkan Sandahl Peter Danestad 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 



Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 
Översyn av: 

- Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018 (KPH) 
- Budgetuppdrag 2015 
- Budgetuppdrag 2017 
- Budgetuppdrag 2018 
- Åtgärdsplan – framtidens grundskola 
- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 
- Handlingsplan för vuxenutbildningen 
- Äldreomsorgsplan 2016-2019 
- Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 
- Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 
- Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 
- Biblioteksplan 
- Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 
- Plan mot våld i nära relationer 
- Handlingsplan för jämställdhet 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning 
- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  
- Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn 
- Stärkt skydd för barn och unga 
- Handlingsplan för att motverka hemlöshet 
- Plan mot våldsbejakande extremism 

 

2019-05-02 
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Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................................5 
1.1 Uppdrag från KPH ...............................................................................................................................6 
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Sammanfattning 
Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt 
beslutade. Som framgår av denna bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet 
inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har 
gått att genomföra (röd markering). Dessa mål och uppdrag föreslås avslutas. 

I och med uppstarten av en ny mandatperiod 2019 med ett nytt Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram (KPH) har denna översyn utökats till att gälla också kvarvarande 
budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Dessa kvarvarande uppdrag föreslås avslutas förutom 
ett av budgetuppdragen för 2018, då de omhändertas på annat sätt,. På vilket sätt de 
omhändertas finns angivet i denna bilaga med röd text under respektive kvarvarande 
budgetuppdrag. 

Den utökade översynen gäller också uppdrag från nedanstående planer.  

- Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden: 
I denna plan finns två kvarvarande uppdrag. Dessa uppdrag har inte prioriterats i 
budgetarbetet då de kräver tillskott utöver ram för att kunna genomföras. Båda 
uppdragen föreslås avslutas. 
 

- Stärkt skydd för barn och unga: 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. De två kvarvarande 
uppdragen bedöms ändå kunna avslutas då de åtgärder som bedömts möjliga redan har 
genomförts. 
 

- Handlingsplan för vuxenutbildningen: 
Denna plan innehåller tre kvarvarande uppdrag. Ett av uppdragen har inte prioriterats i 
budgetarbetet då det kräver tillskott utöver ram för att kunna genomföras. De två andra 
uppdragen bedöms också kunna avslutas då de åtgärder som bedömts möjliga redan har 
genomförts. 
 

- Åtgärdsplan – framtidens grundskola: 
Ett av uppdragen i denna plan har inte prioriterats i budgetarbetet då det kräver tillskott 
utöver ram för att kunna genomföras och bedöms därför kunna avslutas. 

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i 
budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också 
förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna 
översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. 
Detta fattas beslut om i särskilt ärende. 

De uppdrag som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan 
finns med i bilagor till årsredovisning 2018.  
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1.1 Uppdrag från KPH 

1.1.1 Kommunen ska förstärka olika kultur- och läsprojekt, gärna tillsammansmed 
andra aktörer inom föreningsliv och näringsliv. Ett särskilt fokus ska riktas 
mot barn, unga och äldre. 

1.1.1.1 Bibliotek och allmänkultur 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal projekt inkl 
samarbetsprojekt 

6 5 120 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Genomföra bokstartsprojekt "Läsmuskler för små"  

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

 

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

 

  



Uppföljning Tertial 3 7(39)

1.2 Budgetuppdrag 2015 

1.2.1 Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra 
måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen 
handlingsplan. 

1.2.1.1 Sektor lärande 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

 

1.2.2 I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i 
livsinkomst än en man. 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då en partsgemensam arbetsgrupp årligen arbetar med lönekartläggningar i 
enlighet med gällande lagstiftning. Förvaltningens arbete med heltid som norm möjliggör också en högre livsinkomst. 

1.2.2.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta lönekartläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. 

1.2.2.2 Personal 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta lönekartläggningar i enlighet med gällande lagstiftning. 
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1.2.3 Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora rekryteringsbehov till 
vård-och omsorgsyrkena. 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då ett omfattande arbete pågår med att införa heltid som norm i förvaltningen. 
Frågan är omhändertagen och hanteras inom planeringsfunktionen. 

1.2.3.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projektet kommer fortsättningsvis att stödjas konsultativt av personalfunktionen 

1.2.3.2 Personal 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Projektet kommer fortsättningsvis att stödjas konsultativt av personalfunktionen 
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1.3 Budgetuppdrag 2017 

1.3.1 Demokratiarbete inom lärandet 

1.3.1.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Verksamheten har arbetat med uppdraget under mandatperioden. 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.2 Grundskola 

 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Möten skall ske på regelbunden basis. Exempelvis måluppfyllelsetiden. Mötesagenda återkommer. En samhällslärare 
är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet. 
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Möten skall vara formella och protokoll skall skrivas för att lära eleverna vikten av politiskt/demokratiskt arbete. 

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

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

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

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

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

1.3.1.3 Stenbocksskolan 

 

Analys 

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

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Härefter skall sittande valda representanter välja styrelse. 

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

Dessutom behöver vi välja en elevrepresentant till ”elevskyddsombud”. 

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

En samhällslärare är utsedd som hjälp/stöttning till elevrådet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

elevkårer” under vecka 45. 

1.3.1.4 Ätradalsskolan 

 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

1.3.1.5 Tingsholm 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kan konstatera att dessa två enheter lyckats väl med genomförda debatter, besök och utbildningsinsatser kring 
valet. 

1.3.1.6 Nationella programmen 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Utred hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer 

1.3.1.7 Kultur och fritid 

 

Analys 

Arbetet med uppdraget har pågått under 2017 och 2018. 

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

 Åtgärder/insatser för utveckling 

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

I dokumentet finns 5 områden som arbetet ska koncentreras kring: 

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

Se nedan som bifogad fil. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

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

 

 Avslutad 

Skapa möjligheter för unga att utöva kultur. 

 

 Avslutad 

Skapa dynamik i hela kommunen i form av arrangemang, förbättrade 
stödformer, där ntegrationsarbete är en viktig del. 
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1.3.2 Utred musikskolans placering – på kort och lång sikt 

1.3.2.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

 

1.3.3 Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred 
sammanslagning av kommunens två högstadieskolor 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då en utredning pågår och kommer att vara klar under 2019.  

1.3.3.1 Kommunledningsstab 

 

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

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

till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.  
 utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn 

av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta 
fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan 
verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga 
fastigheterna eller genom nybyggnation.  

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

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

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

1.3.4 Utred effektivare nyttjande av IT-utrustning 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då nyttjandet av IT-utrustning hanteras inom ordinarie budgetprocess. Frågan om 
nya eller rekonditionerade datorer hanteras inom ramen för motionssvar. 

1.3.4.1 Kansli 

 

Analys 

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

  

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

1.3.5 Ta fram prospekt för Marknadsplatsen. 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då frågan är omhändertagen och arbetas med. Ett stort arbete med detaljplanen 
för området kommer att påbörjas under 2019. Detaljplanearbetet finns med i planprioriteringslistan. 

1.3.5.1 Exploatering 

 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Upprätta prospekt för Marknadsplatsen 

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

 Försenad 

Genomför projektering av cirkulationer vid Marknadsplatsen 

Projektering kommer ske under första halvåret 2019. 

 Avslutad med avvikelse 

Genomför trafikflödesanalys 

En trafikflödesanalys är genomförd. 

 

 

  



Uppföljning Tertial 3 14(39)

1.4 Budgetuppdrag 2018 

1.4.1 Koncept utbildningsanställningar 

1.4.1.1 Personal 

 

Analys 

Kommenteras av sektor lärande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Internkonsultativt stöd till ansvarig sektorchef 

 

1.4.2 Koncept utbildningsanställningar 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Insatserna är genomförda och fortsatt arbete pågår. 

Pågående processerna är: 

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

En styrgrupp har bildats med underliggande arbetsgrupp med tydligt uppdrag. 

Kontinuerliga möten genomfördes under hösten 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Organisera en struktur för samordning. 

Kontinuerliga möten är bokade. 

1.4.3 Minska matsvinn 

1.4.3.1 Kost 

 

Analys 

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

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

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

Verksamhet kost har tagit kontakt med kommuner som har ungefär samma antal invånare som Ulricehamns 
kommun. Detta har gjorts för att skapa en bild om hur andra kommuner löser frågan om minskat matsvinn. Frågor 
som ställdes till kommunerna var: 
Arbetar er kommun med att minska matsvinnet? 
Arbetar ni tillsammans med förskolan, skolan och äldreomsorgen för att minska matsvinnet? 
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Verksamheten hade förhoppningar på att denna enkla undersökning skulle kunna mynna ut i ett par bra förslag som 
kunde implementeras i Ulricehamns kommun. Men tyvärr var inte fallet så, flertalet kommuner arbetade inte alls 
med frågan och de som arbetade med frågan vägde matsvinnet två veckor under ett år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kartläggning av nuläget 

 

 Avslutad 

Omvärldsbevakning 

 

 Avslutad 

Dialogforum med kunder - välfärd och lärande 

 

1.4.4 Slaget på Åsunden. Under året starta upp planeringsarbete för 
genomförande av uppmärksammande av slaget. 

1.4.4.1 Kultur och fritid 

 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

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

 

 Avslutad 

Söka externa medel från kommunalförbundet till en förstudie. 

 

 Avslutad 

Informera och involvera sektor lärande om det planerade arbetet och 
hu det ska genomföras inom skolkulturen. 
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1.4.5 Utbildning - fler i arbete 

1.4.5.1 Sektor lärande 

 

Analys 

Insatserna är genomförda och fortsatt arbete pågår. 

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

Pågående processerna är: 

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

 

1.4.1 Fiber 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då anslutningsgraden också följs upp som ett mål för god ekonomisk hushållning 
och redovisas i tertialuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut.  

1.4.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

1.4.1.2 Ulricehamns Energi AB 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

1.4.2 Civilsamhället och föreningar 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då kanslifunktionen har fått uppdraget och påbörjat arbetet.  

1.4.2.1 Kansli 

 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

 

1.4.1 Karriärvägar undersköterskor 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då ett omfattande arbete pågår för att hantera den framtida 
kompetensförsörjningen inom området.  

1.4.1.1 Sektor välfärd 

 

Analys 

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Härutöver finns två uppdragsutbildningar inplanerade, en i Vårdpedagogik och en i Äldres liv och hälsa. 

1.4.1 Långtidssjukskrivningar 

Budgetuppdraget föreslås avslutas då antalet långtidssjukskrivningar följs upp varje månad ner på enhetsnivå. Varje 
nivå i förvaltningsorganisationen har också satt mål för att minska antalet långtidssjukskrivna utifrån sina egna 
förutsättningar. Långtidssjukskrivningar finns också med som ett mål för god ekonomisk hushållning och redovisas i 
tertialuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut. 

1.4.1.1 Personal 

 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Internkonsultativt stöd till samtliga sektorchefer 
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1.5 Åtgärdsplan - framtidens grundskola 
 

1.5.1 Aktuella och objektiva läromedel och faktaböcker finns tillgängliga på varje 
skolenhet. 

Detta uppdrag kräver extra medel utöver ram för att kunna genomföras, uppskattningsvis 2000 tkr. Uppdraget har 
inte prioriterats i budgetarbetet den gångna sexårsperioden och föreslås därför utgå. 

1.5.2 Den interaktiva lärmiljön för både elever och lärare är av hög kvalitet. 

1.5.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul, Att leda 
digitalisering. En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9 är genomförd 

En IKT-plan är framtagen under 2018 och ligger till grund för det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av elevdatorer i årskurserna 1-6 pågår och ska vara fullt genomförd vid terminsstart läsåret 2019-2020. 
Detta innebär att alla elever i Ulricehamns kommun då disponerar varsin dator. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal Smartboards. 
160 180 88,89 % 

 Antal 1:1 datorer. 
2 900 3 300 87,88 % 

1.5.2.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul , Att leda 
digitalisering. En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Implementering av Infomentor för förskolan och åk 7-9 är genomförd 

En IKT-plan är framtagen under 2018 och ligger till grund för det fortsatta digitaliseringsarbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av elevdatorer i årskurserna 1-6 pågår och ska vara fullt genomförd vid terminsstart läsåret 2019-2020. 
Detta innebär att alla elever i Ulricehamns kommun då disponerar varsin dator. 

1.5.3 Lärarna erbjuds en forskningsbaserad kompetensutveckling både i sina 
undervisningsämnen och i hur elevernas kunskapsinhämtning förändras med 
IT och hur undervisningen bör förändras för att på bästa sätt utnyttja IT. 

1.5.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
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Digitalisering av skolan är ett prioriterat område. Ledningsgrupp har arbetat med skolverkets modul, Att leda 
digitalisering. En arbetsgrupp bestående av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar 
med en effektkedja beträffande digitalisering inom sektor lärande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling i två spår, programmering och digital kompetens genomförs tillsammans med Science Center 
Navet i Borås för lärare i årskurserna f- 9 under läsåret 2018-2019. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 KU-plan. Interna kompetenser används för att öka IKT-
kunskaperna i klassrummet. 

Ett systematisk kvalitetsarebte pågår med 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån tre huvudprocesserna 
inkludering, digitalisering samt övergångar. 

1.5.4 Övergången mellan förskolan – grundskolans olika stadier – gymnasiet 
uppmärksammas både när det gäller kunskapskraven i olika ämnen och 
förväntningarna på enskilda elever. 

1.5.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Övergångar mellan verksamheter, stadier inom sektor lärande är ett prioriterat område.  En arbetsgrupp bestående 
av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar med att se över och säkra dessa 
processer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar. 
Framtagna rutiner följs och revideras vid behov. 
Ledningen skapar förutsättningar för samverkan, ger mandat och resurser samt efterfrågar uppföljning och 
utvärdering. 

1.5.4.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Övergångar mellan verksamheter, stadier inom sektor lärande är ett prioriterat område. En arbetsgrupp bestående av 
verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer arbetar med att se över och säkra dessa processer 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Infomentor används för att säkra övergångar. Framtagna rutiner följs och revideras vid behov. Ledningen skapar 
förutsättningar för samverkan, ger mandat och resurser samt efterfrågar uppföljning och utvärdering. 
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1.6 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

1.6.1 Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 

1.6.1.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Personalfunktionen arbetar för närvarande inte direkt med praktikplatser för de med funktionsnedsättning eller 
tillgänglighetsanpassning av enskilda arbetsplatser. Dock finns personalfunktionen som stöd vid praktikfrågor eller 
hur praktik kan hanteras av arbetsgivaren. 

Under 2018 bildades ett förvaltningsövergripande arbetsmarknadsråd. Detta bedöms på sikt till förbättrade 
strukturer och överblick över området vilket kommer att öka förvaltningens möjligheter att bidra till att allas 
arbetsförmåga tas tillvara. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsmarknadsrådet bedöms kunna bidra till måluppfyllnad. Ev mål avseende denna verksamhet bör riktas till 
andra än personalfunktionen. Personalfunktionen kan bidra med konsultativt stöd. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Erbjuda fler praktikplatser och anställningar till personer med 
funktionsnedsättning samt vid behov tillgänglighetsanpassa 
kommunens arbetsplatser. 
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1.7 Handlingsplan för vuxenutbildningen 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 

1.7.1 Särvux ska till den aktuella målgruppen kunna erbjuda fler 
individanpassade kurser och kompetensutveckling för att utveckla 
förmågorna hos varje individ att delta i samhälls- och arbetslivet samt 
främja den personliga utvecklingen.  

Uppdraget föreslås utgå då det krävs extra medel utöver ram för att genomföra. Uppdraget har inte prioriterats i 
budgetarbetet den gångna fyraårsperioden (extra medel till en 75 % tjänst).  

1.7.2 Vuxenutbildningen ska marknadsföra sig tydligare gentemot medborgarna 
och ska snabbt erbjuda en professionell och individuellt anpassad 
vägledning mot studier, kompetensutveckling och arbete. Uppsökande 
verksamhet ska riktas till dem som saknar grundskolekompetens eller 
fullständig gymnasieutbildning. 

Uppdraget föreslås utgå då de åtgärder som bedömts möjliga redan har genomförts. 

1.7.2.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

vuxenutbildningen arbetar aktivt med att marknadsföra sin verksamhet och det breda utbud av utbildning som finns. 
Arbetet med SYV har under året utvecklats för att erbjuda ökad tillgänglighet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ny SYV-mejl har startats för att erbjuda en snabb möjlighet till kontakt och återkoppling. Drop-in tider erbjuds vid 
två tillfällen i veckan, liksom möjlighet till enskilda samtal. Arbetet med vägledning både inom och utanför den egna 
verksamheten har setts över. I dagsläget erbjuds alla studerande liksom medborgarna i kommunen professionell och 
individuellt anpassad vägledning. 

Då AF ev kommer att förändras, krav på ISP samt att utbildningsplikten med kartläggningskrav tillkommit har 
behovet av vägledning inom Vuxenutbildning ökat kraftigt vilket innebär att en resursförstärkning behövs omgående 
för att fortsättningsvis klara lagkraven. 

1.7.3 Vuxenutbildningen ska utveckla samverkan med bland annat övriga 
kommunala verksamheter, arbetsförmedling och näringsliv i syfte att 
erbjuda utbildningsalternativ som efterfrågas på arbetsmarknaden, både 
som nyanställningar och som fortbildning av redan anställda. 

Uppdraget föreslås utgå då de åtgärder som bedömts möjliga redan har genomförts. 

1.7.3.1 Vuxenutbildning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vuxenutbildningen samverkar med bla AF, AME och IC för att nå målet. Denna samverkan krävs genom de avtal och 
beslut som tagits av kommunen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Första steget, DUA och LÖK - lokala spår för snabbare väg till arbete samt samverkan kring individer. 

i samarbete med verksamheter inom sektor Välfärd - Utbildning av handledare inom VO för att säkerställa behovet av 
utbildade handledare, krav inom VOC. 

För att kunna möta de mål som sätts av kommun och andra beslutsfattande organ behöver medel för dessa insatser 
tillsättas.  
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1.8 Äldreomsorgsplan 2016 - 2019 

1.8.1 Säkra tillgång till rätt sorts vård- och omsorgsplatser med hjälp av riktlinjer 
vid om- och nybyggnation utifrån verksamhetens behov. 

1.8.1.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 
Planering av ett nytt särskilt boende i Gällstad är påbörjat under 2018 Boendet kommer att byggas med fem 
avdelningar med tio lägenheter i varje och alla avdelningar kommer att byggas som demensboende. På det sättet ökar 
vi antal platser och kan styra inriktning på husdelarna utefter behov. 

Ryttershov har from 180101 blivit ett demenscentrum där samtliga platser på boendet har inriktningen demens, och 
kommer även att vara ett kunskapscentrum med inriktning demens för kommunen. I samband med detta har 
hemtjänsten flyttat ut till egna lokaler, och Ryttershov kan fokusera sin kunskap kring demens. Genom att göra om 18 
lägenheter från somatisk till demens hoppas verksamheten kunna möta behoven bättre, då det varit stor efterfrågan 
på demensplatser de senaste åren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
9 somatiska lägenheter på en avdelning på Parkgården har konverterat om till demensavdelning from 190101. 
Översyn om att öppna upp en stängd avdelning på Ekero för att utöka särskilda boende platser. Arbeta vidare med 
lokalplanering för äldreomsorg, där det ingår nytt vård och omsorgsboende 2025 centralt, samt vidareutveckling av 
hemtjänstenheter 

1.8.2 Delta i samverkansforum för att lyfta in förebyggande och social dimension i 
kommunens samhällsplanering. 

1.8.2.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 
Samverkan sker med skola, kost och fastighet om att dela lokaler i ett samverkanshus i Gällstad 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Fortsatt arbete för att samverka med olika verksamheter. 

1.8.3 Införa kompetensmodell för en strategisk kompetensförsörjning och 
kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. 

1.8.3.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 
Äldreomsorgen har en kompetensutvecklingsplan som behöver kompletteras för att fortsätta ha en god kvalitet. 
Ansvarig för den är verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för större utbildningssatsningar och statliga 
stimulansmedel. Samt ekonomi för utbildningsinsatser såsom tillkommande kostnader i budget. Arbete pågår 
tillsammans med skolan för att göra vård och omsorgsutbildningen och undersköterskeyrket mer attraktivt. 
Verksamheten samarbetar med arbetsmarknadsenheten för att ge personer en chans att komma in i vårdyrket, genom 
praktik, extratjänster och anställningar. Ett flertal utbildningar har genomförts under året så som vårdpedagogik, 
äldres liv och hälsa, Psyk-ebas, BPSD utbildningar samt HLR utbildning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Ta tillvara nyanländas kompetens. Tillgodose att det finns handledare/språkstöd på arbetsplatsen. 

Skapa olika vägar in i yrket. Praktikplatser kan verksamheten arbeta ytterligare något mer systematiskt med. Arbeta 
med ”extra tjänster” som innebär att visstidsanställda får utbildning i vård och omsorgsprogrammet. Validering av 
redan anställda, där kan verksamheten hantera praktikdelen på annat sätt än idag. 

Främja en god arbetsmiljö. Förändra synen på schemaläggning, att utgå mer tydligt utifrån kundens fokus samt en 
god arbetsmiljö. Skapa goda förutsättningar för chefer att vara goda ledare. Attityder och kultur. Marknadsföring av 
yrket, genom att skapa en positiv bild av verksamheten. Öka kunskapen om helheten och skapa ambassadörer för 
yrkesrollen. Arbeta mer tillsammans med skolan.  
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1.9 Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 

De två kvarvarande uppdragen från denna plan föreslås utgå då de kräver extra medel utöver ram för att genomföra. 
Uppdragen har inte prioriterats i budgetarbetet den gångna sjuårsperioden.  

1.9.1 Handikappbryggor vid de kommunala badplatserna. 
 
Sturebadet var klart 2013. Om alla bryggor ska göras uppskattas kostnaden till 200 tkr per handikappanpassad 
brygga. 

 
1.9.2 Bryggor för strandhugg.  
 
Brygga var klar vid Åsastugan sommaren 2015. Uppskattad kostnad för resterande möjliga bryggor är 75 tkr inklusive 
röjning, bänkar, bord mm, årlig drift uppskattas till 20 tkr. 
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1.10 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018 

1.10.1 Grundskolans fyra mål 

1.10.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med de fyra målen fortsätter och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet i skolmodulen i Stratsys 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Fokusera arbetet mot de fyra målen  

1.10.1.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med de fyra målen fortsätter och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet i skolmodulen i Stratsys 

1.10.2 Rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar 

1.10.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Analys 

För att stärka rektors pedagogiska ledarskap har förändringar av rektorsområden och förstärkningar av skolledare 
skett. 

Två stora skolområden har delats upp till fyra mindre med en ansvarig rektor för varje skolområde. 

Biträdande rektorer har tillsatts på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Ulrikaskolan om totalt 
fem tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det skoladministrativa stödet ses över. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ytterligare en biträdande rektor  

 Förstärkning av andra yrkeskategorier  

1.10.2.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

För att stärka rektors pedagogiska ledarskap har förändringar av rektorsområden och förstärkningar av skolledare 
skett. 

Två stora skolområden har delats upp till fyra mindre med en ansvarig rektor för varje skolområde. 

Biträdande rektorer har tillsatts på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Ulrikaskolan om totalt 
fem tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det skoladministrativa stödet ses över. 
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1.10.3 Rektors pedagogiska ledarskap, likvärdighet och skolstrukturer 

1.10.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förutsättningar och likvärdigheten har ökat i och med att skolområden har setts över och rektors förutsättningar för 
pedagogiskt ledarskap har stärkts. 

Arbetet med skolstrukturen ingår i Tillväxtutredningen som pågår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolstrukturen får beaktas i relation till befolkningsprognosen. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Se över skolstrukturen Tillväxtutredning pågår. 

1.10.3.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förutsättningar och likvärdigheten har ökat i och med att skolområden har setts över och rektors förutsättningar för 
pedagogiskt ledarskap har stärkts. 

Skolstrukturen har inte setts över. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolstrukturen får beaktas i relation till befolkningsprognosen. 

1.10.4 Ledarskapet i klassrummet, nyanlända 

1.10.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förberedelseklasser har tillskapats för respektive åk 1-6 och åk 7-9. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Organisera förberedelseklasser  

 Modersmål och studiehandledning  

1.10.4.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förberedelseklasser har tillskapats för respektive åk 1-6 och åk 7-9. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete. 
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1.10.5 Ledarskapet i klassrummet, rekrytering 

1.10.5.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett dokument gällande Attraktiv arbetsgivare har tagits fram. 

Rekryteringsinsatser har genomförts på lärarutbildningarna i Jönköping och Borås. 

Nya behöriga och obehöriga lärare får ett mentorsstöd. Vidare genomförs utbildningsinsatser för obehöriga lärare. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig rekryteringsbas. 

Karriärtjänster har införts och även lärarlönelyftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivare  

 Ökad lärartäthet  

1.10.5.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett dokument gällande Attraktiv arbetsgivare har tagits fram. 

Rekryteringsinsatser har genomförts på lärarutbildningarna i Jönköping och Borås. 

Nya behöriga och obehöriga lärare får ett mentorsstöd. Vidare genomförs utbildningsinsatser för obehöriga lärare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

1.10.6 Ledarskapet i klassrummet, kollegialt lärande 

1.10.6.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomfört kollegialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Rektor ska organisera för kollegialt lärande  

1.10.6.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomför kollegialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 
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1.10.7 Elever i behov av särskilt stöd, förutsättningar 

1.10.7.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

För närvarande utbildas 6 lärare till speciallärare och 5 till specialpedagoger. 
2 speciallärare och 2 specialpedagoger är klara till våren 2019. Denna förstärkning är en del i att skapa bättre 
förutsättningar för att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutvecklingsinsatser är planerade med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Utbilda specialpedagog /speciallärare  

 Åtgärder för elever med stort stödbehov, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp 

 

 Omvandla successivt elevassistenttjänster till pedagogtjänster  

 Ytterligare psykologtjänst  

1.10.7.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Förskolan har under två år arbetat med kollegialt lärande via Läslyftet. 

Grundskolan och gymnasieskolan har genomför kollegialt lärande via matematiklyftet och läslyftet. 

Kollegialt lärande med stöd av föreläsningar och boken "Effektiv undervisning- Meningsfullt lärande" 
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1.11 Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 

 

1.12 Biblioteksplan 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 
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1.13 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

1.13.1 Hur implementering av denna handlingsplan ska gå till överenskommes i 
det brottsförebyggande rådet för sektoröverskridande samverkan där 
verksamheterna lärande, välfärd och service samt kommunledningsstab 
finns representerade. Med fördel finns även polis och föreningsliv 
representerade. 

1.13.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2016 tecknades en samverkansöverenskommelse om brottsförebyggande arbete mellan Ulricehamns kommun 
och Polismyndigheten. I överenskommelsen finns ett fokusområde kallat kriminalitet bland unga - med fokus på 
alkohol och droger. Under 2017 startade en arbetsgrupp kopplat till lokala brottsförebyggande rådet för detta 
fokusområde som har fortsatt sitt arbete under 2018. Under 2018 års Hälsovecka fanns ett flertal föreläsningar om 
doping, kosttillskott och skeva kroppsideal. Vidare har ett samarbete med polisen skett avseende hur man agerar när 
det finns droger i skolmiljön. Säkerhetssamordnare deltar i Länsstyrelsens nätverk för ANDT-frågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete med att implementera ANDT-handlingsplanen genom insatser och uppföljning. 

1.13.2 Genomföra EFFEKT – strukturerade, kunskapshöjande insatser gentemot 
föräldrar och andra vuxna som dagligen möter barn och unga, för att öka 
kunskap och medvetenhet om skadliga effekter av ANDT. 

1.13.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Effekt genomförs enligt den planering som finns för åk 7-8. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Verksamheten har i uppdrag att utveckla SSPF. Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritis 
Enhet öppenvård 

 Ej påbörjad 

Analys 

EFFEKT erbjuds till högstadieskolorna och genomförs av fältsekreterare på föräldramöten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då det framkommit indikationer på att EFFEKT inte är så verkningsfullt som förväntat behöver metoden utvärderas 
för att undersöka om innehållet skall presenteras i någon annan form. 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Alla skolor erbjuds EFFEKT på föräldramöten vid läsårets början.  

Personal från Öppenvårdsenheten har besökt Kommunens båda högstadieskolor och hållit information om EFFEKT. 

1.13.2.2 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med EFFEKT ligger centralt i kommunen. 

Personalen på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus har haft regelbundna möten med skolfritidsledare och 
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fältarbetare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Personalen på Ungdomens Hus och Fritidsgården Forum ska ha 
regelbundna möten med skolfritidsledare och fältarbetare. 

 

1.13.3 Införandet av rökfri arbetstid ses som ett första steg mot att tillskapa fler 
ANDT-fria miljöer. Alla arenor där barn och unga vistas ska vara ANDT-fria 
och krav på detta ska ställas vid arrangemang och på externa aktörer som 
samverkar med kommunen. 

1.13.3.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Rökfria arbetsplatser har genomförts. 

All verksamhet som riktar sig till barn och unga är drogfri. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta att vara en tydligt drogfri verksamhet och mötesplats för barn och unga. 

 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på all a gym och idrottsanläggningar i kommunen. 

1.13.3.2 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.14 Plan mot våld i nära relationer 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 
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1.15 Handlingsplan för jämställdhet 

1.15.1 Biståndsansökningar enligt SOL och LSS granskas och analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

1.15.1.1 Beställning och kvalitet 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Arbetet med att granska och analysera biståndsansökningar ur ett jämställdhetsperspektiv fanns inte med som 
prioriterad uppgift under 2018. Vi kommer på grund av hög arbetsbelastning inte ha resurser till att utföra detta 
under överskådlig tid. En ökning av antalet ansökningar för insatser inom äldreomsorgen gör att arbetsbelastningen 
är extremt hög. Tid kan inte prioriteras för denna fråga på det sätt som tidigare planerats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi kan diskutera hur vi vill titta på jämställdhetsfrågan ur ett annat perspektiv och återkomma i form av ett annat mål 
framöver. 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

  Detta arbete har inte funnits med som en prioriterad 
arbetsuppgift under 2018 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 

Detta arbete byggde på en föreläsning som tidigare verksmahetschef 
planerat men som inte genomfördes. Granskningen fanns inte med 
som ett av de prioriterade målen under 2018 varför arbetet inte har 
utförts. 

1.15.1.2 Handläggarenhet 2 

 Ej påbörjad 

Analys 

Punkten är inte aktuell 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall Målvärde Kommentar 

 Antal granskade 
biståndsansökningar 

   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Granskning av biståndsbeslut. Följande punkter omfattar 
kartläggningen: Kön,  Typ av insats, Insatsernas omfattning och 
dokumenterad upplevelse av oro respektive vårdtyngd 
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1.16 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

1.16.1 Utökat byggande av bostäder i varierande storlekar och upplåtelseform. 

1.16.1.1 Kommunledningsstab 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden ska även vara diversifierade. 
Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi 
markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt. 

Stubos fastighetsbestånd besår av hus och lägenheter i olika geografiska lägen, olika storlekar och olika hyresnivåer. 
Strategin att utifrån kundönskemål anpassa och uppdatera lägenhetens standard resulterar i en spridning i 
standardnivå och hyresnivå inom en och samma fastighet vilket både ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar 
integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade 
bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar som exempelvis 
Avenboken och Handelsträdgården där vi då har stora möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 

Under 2018 har 19 nya lägenheter byggts och flera renoveringar och standardförbättringar har genomförts av STUBO 
vilket ökar utbudet. 

1.16.1.2 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden ska även vara diversifierade. 
Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta planlägger vi 
markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som möjligt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna för att säkerställa variation i våra nya och förtätade 
bostadsområden. 

Samverkan med exploateringsenheten pågår för att hitta lämpliga objekt för markanvisningar som exempelvis 
Avenboken och Handelsträdgården där vi då har stora möjligheter att anpassa bebyggelsen i den riktning vi önskar. 

1.16.1.3 Stubo AB 

 

Analys 

Stubos fastighetsbestånd besår av hus och lägenheter i olika geografiska lägen, olika storlekar och olika hyresnivåer. 
Strategin att utifrån kundönskemål anpassa och uppdatera lägenhetens standard resulterar i en spridning i 
standardnivå och hyresnivå inom en och samma fastighet vilket både ökar valmöjligheterna för kunderna och främjar 
integration. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2018 har 19 nya lägenheter byggts och flera renoveringar och standardförbättringar har genomförts vilket ökar 
utbudet. 

1.16.2 Utökat stations- och kollektivtrafiknära byggande. 

1.16.2.1 Plan 
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Analys 

I en framtid där Götalandsbanan passerar och stannar i Ulricehamn kommer stora delar av områdena runt före detta 
riksväg 40 att bli mycket viktiga som utvecklingsområden. Planprogrammet för Bronäs är nu antaget. Programmet 
har tagit hänsyn till det attraktiva läget och markanvändningen kommer att förändras från industri till attraktiva 
bostads-/verksamhets- och rekreationsområden. 

Bilar tar för stor plats i anspråk i våra stadsmiljöer som i sig är för värdefull för ett nyttjande enbart som parkering. 
Parkeringsfrågan kommer i många delar av våra utvecklingsområden att bli avgörande och prioriteras därmed högt. 
Innovativa lösningar efterfrågas och säkerställs i planprogram och detaljplaner. Frigör vi ytor kan vi prioritera bra 
lösningar för kollektivtrafik och annan service som är hållbarare på lång sikt. 

Förtätning i stadsmiljöer är högt prioriterat utifrån vår Översiktsplan och ett flertal planprojekt pågår i dagsläget. 
Förtätning innebär positiva effekter kring ett högre nyttjande av befintliga infrastrukturella resurser såsom bättre 
underlag för kollektivt resande som på sikt mycket väl kan förbättra turtätheter och ruttförläggning. Dock är 
förtätningsprojekt ofta komplicerade och kan ta mer tid att lösa. 

1.16.2.2 Stubo AB 

 

Analys 

Tillgång till kollektivtrafik är en viktig förutsättning för attraktiva hyresrätter och därmed en viktig faktor för Stubo. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.16.3 Erbjuda attraktiva bostäder för unga vuxna. 

1.16.3.1 Plan 

 

Analys 

Vid planläggning i tätorter strävar vi efter att skapa en blandstad i flera bemärkelser. Blandstaden innebär en varierad 
bebyggelse avseende bland annat åldrar, materialval, arkitektonisk utformning och höjder, men även 
upplåtelseformer och verksamheter. Människorna som lever och verkar i dessa områden skall även vara 
diversifierade. Detta för att skapa en intressant, spännande, levande och integrerad stadsmiljö. Utifrån detta 
planlägger vi markområden för möjligheterna att bygga på olika sätt som lockar så många olika målgrupper som 
möjligt däribland mindre lägenheter för främst yngre människor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt bevakning och kvalitetssäkring i planprocesserna att vi säkerställer variationen i våra nya och förtätade 
bostadsområden. Just nu pågår ett centralt planuppdrag där vi ställer oss mycket positiva till exploatörens 
intentioner att skapa mindre lägenheter för främst yngre människor. 

1.16.3.2 Sektor välfärd 

 

Analys 

Sektor välfärd kan inte inom ramen för sitt uppdrag erbjuda bostäder för unga som en hel målgrupp i kommunen. 
Dock kan vissa insatser göras för målgruppen. Genom införandet av hyresgarantier kan ungdomars tillgång till 
attraktiva bostäder underlättas. Hyresgarantier infördes efter beslut i Kommunstyrelsen 2016-10-05. I praktiken har 
dock intresset varit svalt bland ungdomar att använda sig av en hyresgaranti så informationen på hemsidan har 
utökats men det behövs troligen synliggöras mer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

För att tillskapa nya bostäder riktade mot målgruppen unga behövs ett utbrett samarbete mellan kommunens 
verksamheter och externa aktörer. 

Information på hemsidan förbättras och synliggör vilket stöd kommunen kan ge för den som söker bostad. 
Boendestrateg arbetar vidare med frågan. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Förbättra hemsida och information till bostadssökande i 
kommunen 

 

 Informera om hyresgarantier  
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1.16.3.3 Stubo AB 

 

Analys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Flera av de lägenheter som tillskapats under 2018 är små lägenheter vilket ofta är attraktivt för unga vuxna. 

1.16.4 Förtätning av kommunens tätorter. 

1.16.4.1 Plan 

 

Analys 

Kommunen arbetar med ett flertal förtätningsprojekt främst inom centralorten för att skapa fler boendemöjligheter i 
centrala lägen med god service och tillgänglighet. Detaljplaner med detta syfte drivs främst för Läraren, Adjunkten, 
Krämaren och Apeln som är antagna. Skansen, Solrosen, Norra Amerika, Australien, Nordafrika samt för 
Hemrydsgatan pågår arbetet. Framtagandet av de antagna planprogrammen för Bronäs och Fiskebacken/Brunnsbo 
syftar båda till förtätning och ett högre resursutnyttjande av befintliga infrastrukturella och miljömässiga resurser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planprioriteringslistan styr vår prioritering av planuppdragen och en hög målsättning kring att efterleva tidplanerna 
eftersträvas. Resursfrågan är avgörande och arbetet med återrekrytering är prioriterad. 

1.16.4.2 Stubo AB 

 

Analys 

Att förtäta befintliga områden är en viktig del i Stubos 10-årsplan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inflyttning i 19 nya lägenheter skedde under 2018. Fem lägenheter på Langes väg i Gällstad där vi omvandlat 
tomställda lokaler till lägenheter. Sex lägenheter på Prästgårdsliden i Hökerum som även där var en omvandling av 
tomställda lokaler. På Sanatorievägen i Ulricehamns förtätade vi genom nybyggnation av två huskroppar med 8 
lägenheter. 
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1.17 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  

1.17.1 Fler ska uppge att de känner till policy och handlingsplan vid sexuella 
trakasserier senast under 2018. 

1.17.1.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Personalfunktionen har inarbetat policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier i en arbetsmiljöalmanacka, kallad 
SAM-i-stratsys. Det innebär att kommunens chefer har haft tillgång till materialet i 2018 års arbetsmiljöarbete. 

Stödmaterial finns även att tillgå i personalhandboken i dessa frågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning i samband med medarbetarenkät 2018. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier 
minst 1 gång per år under perioden 2016-18 - belys med resultat av 
enkäten. 

Infört i SAM för Stratsys 

 I samband med detta även låta deltagarna diskutera och ta 
ställning till åtgärder i olika frågor samt fingerade händelser och 
situationer som rör sexuella trakasserier. 

Möjliggörs genom att detta är infört i SAM för Stratsys. Uppföljning på 
chefs och individnivå ej genomförd 

1.17.2 Fler än vid den undersökning som ligger till grund för denna 
jämställdhetsplan ska uppge att de fått kompetensutvecklingssamtal det 
senaste året. Uppföljning senast under 2018. 

1.17.2.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

I medarbetarenkäten svarar 95 % att det erhållit ett utvecklingssamtal under 2018. I utvecklingssamtalet ingår en 
dialog om behovet av kompetensutveckling. 95 % får anses vara en hög grad av måluppfyllnad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Skapa ett underlag för medarbetarsamtalen där en diskussion 
mellan chef och medarbetare ska ge en bättre bild av medarbetarens 
syn på begreppet karriär. 

 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Kommunicera och presentera genomförd lönekartläggning på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt till alla medarbetare. 
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1.18 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 

1.19 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018. 
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1.20 Stärkt skydd för barn och unga 
I denna plan finns inga röd- eller grönmarkerade uppdrag för 2018.  

1.20.1 Implementera rutiner med samverkan tillsammans med förskola, 
skola, elevhälsan och hälso- och sjukvården med målet att minska 
antalet orosanmälningar och stället öka antalet 
förebyggande/serviceinsatser 

Uppdraget föreslås avslutas då de åtgärder som bedömts möjliga redan har genomförts. 

1.20.1.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Sektorn har tre utvecklingsområden. ett av dem är Inkludering. Under processarbetet med inkludering pågår 
samarbete och samverkan inom sektorns alla verksamheter men också sektor välfärd, närhälsan, Barn och 
ungdomspsykiatrin, Sveriges kommuner och landsting samt Västra götalands region i syfte att utveckla tidiga 
upptäckter och insatser. 

Projektnamnen för 7-9 skolorna är elevhälsobaserad skolmodell och projektnamn för alla verksamheter är PALS, 
(Positiv, beteende, inlärning, samspel lärare och elev). 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Handlingsplaner samt implementeringsplaner finns. Att fortsätta med planerna, hålla i och hålla ut. 

1.20.1.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Ej påbörjad 

Analys 
Västbus klargör samverkansformerna mellan socialtjänst, hälso- sjukvård och skola. Den typen av samverkansmöten 
används för samtliga barn vars vårdnadshavare önskar en SIP. Med centrala elevhälsan och skolan finns även mer 
specifika rutiner ex kring placerade barn i skola och förskola. Dess rutiner är implementerade och följs upp årligen. 
Samverkan med elevhälsa och hälsosjukvård finns även inom Närvårdssamverkan där gemensamma förhållningssätt 
tas fram samt ges information kring de olika verksamheterna. 

1.20.2 Implementera ett arbetssätt som stödjer mentorskap/handledning för 
handläggare och enhetschef. 

Uppdraget föreslås avslutas då de åtgärder som bedömts möjliga redan har genomförts. 

1.20.2.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Det har inte kommit igång något mentorskap för enhetschefer. Tanken var att detta skulle ske i samverkan med andra 
kommuner genom Boråsregionens kommunalförbund, men någon enighet hur detta skulle kunna gå till har ännu inte 
nåtts kommunerna emellan. 

Däremot finns det tillgång till handledning både för chefer och handläggare när behovet bedöms föreligga. Det är 
respektive ansvarig chef som beslutar om insättande av handledning. 

Till 2019 har det anställts en utvecklingsledare som är utbildad handledare i systemisk teori som kan fungera som 
stöd till både chefer och handläggare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Att utforma ett mentorskap för enhetschefer bedöms som svårt i den egna kommunen då mentorskap förutsätter att 
adept och mentor inte möter varandra i det dagliga arbetet. Om inte intresse finns från fler kommuner faller tanken 
med mentorskap och stödet till chefer får då utformas på annat sätt. 

1.20.2.2 Enhet myndighetsutövning b o u 

 Uppfyllt 

Ej längre aktuell. Avslutades 2017.  
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1.21 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.21.1 Bjud in externa aktörer så som polisen 

1.21.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Polismyndighetens representanter finns med i lokala BRÅ och utöver det sker kontinuerlig samverkan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.21.2 Bygga samverkansstrukturer utifrån redan existerande nätverksgrupper 

1.21.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Samverkan sker via lokala BRÅ och i nätverk via Länsstyrelsen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.21.3 Se över vilka verksamheter som kan bli mottagare av frågor kring 
våldsbejakande extremism 

1.21.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Identifiering är genomförd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 
Dnr 2019/226 
 
 
Sammanfattning 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel behöver revideras för att 
fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över reglerna och vissa smärre justeringar har 
genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar.  
 
Stora torget i Ulricehamn är upplåtet som försäljningsplats för torghandel och en flexibel 
användning av torget ska främjas och kunna användas för diverse aktiviteter. 
 
Det finns bestämmelser för vilka tider försäljning får ske och om platsen ska vara fast eller 
tillfällig. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel antas och ersätter gällande 
regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Revidering av regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel antas och ersätter gällande 
regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-01 

Tjänsteskrivelse Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel 
Diarienummer 2019/226, löpnummer 1117/2019 
 
Sammanfattning 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel behöver revideras för att 
fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över reglerna och vissa smärre justeringar har 
genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar.  
 
Stora torget i Ulricehamn är upplåtet som försäljningsplats för torghandel och en flexibel 
användning av torget ska främjas och kunna användas för diverse aktiviteter. 
 
Det finns bestämmelser för vilka tider försäljning får ske och om platsen ska vara fast eller 
tillfällig. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel antas och ersätter gällande 
regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
 
Ärendet 
Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. 
Gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel behöver revideras för att 
fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över reglerna och vissa smärre justeringar har 
genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar.  
 
Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en 
naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och 
kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Stora Torget i 
Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. 
 
Det finns både fasta och tillfälliga platser och dessa bokas i förväg hos kommunen. 
Kommunen skickar sedan ett bokningsbesked via brev eller mail. Bokningsbeskedet ska 
innehålla information om sökanden, datum för försäljning, torgplatstyp (fast eller tillfällig) 
samt avgift. 
 
Vidare finns bestämmelser för vilka tider försäljning får ske, förbud mot försäljning av vissa 
varor, placeringen av varor, redskap och fordon samt renhållning på torgplatsen. Det finns 
även en bestämmelse för överträdelse av dessa föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
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1 Bakgrund 
Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en 
naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och 
kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Stora Torget i 
Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. 

Ulricehamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

2 Syfte 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

3 Fasta och tillfälliga torgplatser 
På de allmänna försäljningsplatserna finns det både fasta och tillfälliga torgplatser.  

En fast plats får användas på bestämd tid, minst en månad, max ett år. För fasta torgplatser 
ska sökande kontakta kommunen minst en månad innan planerad ankomst.  

En tillfällig torgplats får användas från 1 till 29 kalenderdagar per kvartal. Plats anvisas av 
kommunen. För tillfälliga torgplatser ska sökande kontakta kommunen minst en vecka innan 
planerad ankomst. 

4 Bokning 
Vid bokning av torgplats ska följande uppgifter anges: 

 namn på företag/organisation 

 person- eller organisationsnummer 

 adress, mailadress och telefonnummer 

 datum och önskad plats 

 vilka produkter som erbjuds 

 yta/storlek på önskad plats 
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5 Fördelning av torgplats 
Fler än en torgplats får tilldelas till samma sökande endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När flera platser tilldelas samma sökande ska de vara belägna intill 
varandra.  

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma 
grupper eller rader. 

En torgplats får inte av sökanden överlåtas till någon annan.  

Bokad plats som inte ska nyttjas avbokas senast två dagar före bokad ankomst. 

6 Tider för försäljning 
Torghandel får bedrivas alla dagar mellan klockan 800 - 1800.  

Vid begäran om andra tider ska det ske i överenskommelse med kommunen.  

Etablering av varor och redskap får ske tidigast en timme före försäljningsstart.   

Avetablering av varor och redskap ska ske senast en timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in.  

Vid ankomst ska bokningsbesked medtagas och sökanden får enbart stå på anvisad och 
bokad plats. Inom anvisad torgplats ska varor saluföras från öppet torgstånd, torgvagn, bord 
eller liknande och ska hållas i ett välvårdat skick. 

7 Innehavarens upplysningsskyldighet 
En innehavare av en torgplats ska ha en väl synlig skylt med namn, adress och 
telefonnummer. 

8 Förbud mot försäljning av vissa varor 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den allmänna 
försäljningsplatsen. 
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9 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen, gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelsförordningen (2006:813) och livsmedelslagen (2006:804) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

10 Placering av varor, redskap och fordon 
Varor och redskap får inte placeras så de blockerar de gångar som är avsedda för trafik utmed 
eller mellan torgplatserna.  

Parkering av fordon är inte tillåten på Stora Torget, biltrafik är enbart tillåten vid etablering 
och avetablering. Bilisten ska iaktta stor försiktighet gentemot oskyddade trafikanter. Efter 
etablering ska fordonet köras bort från torget. Vid eventuell överträdelse, se avsnitt 13. 

Specialfordon kan i undantagsfall tillåtas, exempelvis när varorna kräver kyla eller är 
specialanpassat för försäljningsändamålet. Höga krav ställs på fordonet vars utformning ska 
passa väl ihop med övrig torghandel. I de fall specialfordon behövs ska kommunen 
informeras och frågan prövas. 

11 Renhållning m.m. 
En sökande är ansvarig för torgplatsen och angränsande område. Sökande ska se till att 
platsen hålls ren och snygg.  

Området ska efter försäljning vara fri från avfall och skräp, oavsett vem som orsakat 
nedskräpningen. I det fall renhållningen inte sker på godtagbart sätt har kommunen rätt att 
åtgärda det på sökandens bekostnad. 

12 Avgift    
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte. 

13 Överträdelse av föreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala föreskrifterna kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617). 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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§ 147/2019 
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering av 
ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i 
Gällstad 
Dnr 2018/28 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende samt 
förskola i Gällstad, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för ett samverkanshus 
enligt beslut KS 2018-03-01, § 63. 
 
Projekteringen påbörjas när förstudien är klar. Förstudien skall godkännas av 
lokalstyrgruppen innan projekteringen kan inledas. Projekteringen kommer att utgå från 60 
boendeplatser och 120 förskoleplatser. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. På grund av att behovet av 
platser i särskilt boende/förskola förväntas vara högre än tidigare bedömningar så bedömer 
förvaltningen att det kommer att behöva tillskjutas investeringsmedel med ca 40-50 mnkr. 
Behovet av tillskott kan hanteras i kommande investeringsplan för åren 2020-2022.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Projekteringen för nya lokaler förväntas inte innebära några 
ökade driftkostnader. Genomförandet av projektet kommer dock innebära 
driftkostnadskonsekvenser – detta kan bedömas efter projektering av projektet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-21 från tf servicechef 
2 Innebörden av samverkanshus anteckningar 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 
2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 
2019.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-21 

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för 
projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende 
och förskola i Gällstad 
Diarienummer 2018/28, löpnummer 1485/2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende samt 
förskola i Gällstad, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för ett samverkanshus 
enligt beslut KS 2018-03-01, § 63. 
 
Projekteringen påbörjas när förstudien är klar. Förstudien skall godkännas av 
lokalstyrgruppen innan projekteringen kan inledas. Projekteringen kommer att utgå från 60 
boendeplatser och 120 förskoleplatser. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. På grund av att behovet av 
platser i särskilt boende/förskola förväntas vara högre än tidigare bedömningar så bedömer 
förvaltningen att det kommer att behöva tillskjutas investeringsmedel med ca 40-50 mnkr. 
Behovet av tillskott kan hanteras i kommande investeringsplan för åren 2020-2022.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Projekteringen för nya lokaler förväntas inte innebära några 
ökade driftkostnader. Genomförandet av projektet kommer dock innebära 
driftkostnadskonsekvenser – detta kan bedömas efter projektering av projektet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad, 6,0 
mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 2019. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende samt 
förskola i Gällstad, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för ett samverkanshus 
enligt beslut KS 2018-03-01, § 63.  
 
Då det finns behov av nya lokaler både gällande vård- och omsorgsboende och förskola har 
förstudien inriktats på att gälla byggnation av ett samverkanshus. 
Projekteringen påbörjas när förstudien är klar. Förstudien skall godkännas av 
lokalstyrgruppen innan projekteringen kan inledas.  
 
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 
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förskoleplatser. Investeringsbudgeten för hela projektet måste därför utökas med 40-50 
mnkr. 
 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via 
avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. På grund av att behovet av 
platser i särskilt boende/förskola förväntas vara högre än tidigare bedömningar så bedömer 
förvaltningen att det kommer att behöva tillskjutas investeringsmedel med ca 40-50 mnkr. 
Behovet av tillskott kan hanteras i kommande investeringsplan för åren 2020-2022.  
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. Projekteringen för nya lokaler förväntas inte innebära några 
ökade driftkostnader. Genomförandet av projektet kommer dock innebära 
driftkostnadskonsekvenser – detta kan bedömas efter projektering av projektet. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Innebörden av samverkanshus anteckningar 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Niklas Anemo 
Tf Servicechef Ekonomichef 
  
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Samverkanshus Gällstad  19-04-02 

Definition av vad vi i projektgruppen ser som fördelar med att bygga ett 
samverkanshus och vad vi tänker att alla kan samverka kring i Gällstad. 

 

1. Ekonomisk hållbarhet 
 Billigare att bygga samtidigt än att bygga i separata etapper 
 Ett projekteringsskede istället för två.  
 Lokalmässiga samordning.  

 
2. Funktioner kan samverka.  

 Kök 
 Personal 
 Lokalvård 

 
3. Personalen kan också samordnas på längre sikt  

 Till exempel, vissa timvikarier kanske kan registrera sig till både förskola och 
vård-och omsorg. 

 Gemensam vaktmästare. 
 På långsikt gemensam administratör mellan förskola och äldreomsorg så att 

tjänsten blir 100% 
 

4. Lokalmässiga samordning (Praktiska samordning)  
 Till exempel gemensamma samverkanslokaler såsom samma 

personalutrymme, omklädningsrum, mötesrum, konferenslokal, 
tillagningskök, träningsutrymme tvättstuga och sophantering, 

 Även utemiljön blir gemensam med trädgård, odlingar, mötesplatser. 
 Bidrar även till lokaleffektivitet 
 Gemensamt utställningsutrymme såsom glasskåp där barn kan ställa ut deras 

målning etc.  
 Gemensamt husdjur såsom fiskar eller nåt? Akvarium? 

 
5. Utbyte mellan generationer, leder till positiva hälsoeffekter för alla, till exempel: 

 Positivt för de äldre att se och höra barn leka. 
 Boende lever i mitt i händelser med liv och rörelse 
 Nyfikna barn kan väcka nyfikenhet hos äldre genom slumpmässiga träffar i 

utemiljön. Titta på fjärilar, blommor mm  
 Kan arrangera gemensamma aktiviteter. Barn kan besöka äldreboende och till 

exempel ”sjunga för boende”, ”rita tillsammans”, eller ha ”sitt-gympa eller 
rörelseaktiviteter ihop”. Eller kanske någon av de äldre kan läsa saga eller 
berätta någon historia om hur det var när de var barn. 

 Barn kan bli inbjudna till äldreboendes evenemang.  
 Gemensamma måltider kan också arrangeras. Kanske med teman, 

Nobelmiddag, midsommartårta. Mm. 
 
 



6. Mötesplats för allmänheten 
 Liten restaurang, här kan utomstående komma och äta lunch, Besökare kan ta 

med sina anhöriga ner till matsalen och fika ihop.  
 Möjlighet till externa utställningar kanske. 
 besökande som kommer och tittar på utställningen kan passa på att ta en fika 

med familjen mm. 
 Även i krissituationer kommer detta hus passa som mötesplats, för 

möjligheter till värme, mat mm, och kunna få uppdaterad samhälls-
information. 

  
 
Förhoppningsvis är samarbetet något som växer fram och att man kan hitta 
möjligheter för nya aktiviteter efterhand som behoven uppstår. 
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§ 148/2019 
 

Fortsatt utbildning för nyanlända elever 
Dnr 2019/214 
 
 
Sammanfattning 
En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en 
utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Detta gäller även i de fall eleven har påbörjat en utbildning inom ramen 
för ett introduktionsprogram innan dess. 
 
Ulricehamns kommun är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som har fyllt 18 år 
utbildning i gymnasieskolan, men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för att 
täcka kommunens kostnader för utbildningen. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet finns idag en asylsökande elev som har fyllt 18 år under 2019 samt 
13 asylsökande elever som har fyllt, eller kommer att fylla 20 år under 2019. Får dessa elever 
uppehållstillstånd kommer de, i likhet med alla andra elever som är folkbokförda i 
Ulricehamns kommun, att omfattas av rättigheten till utbildning. 
 
Kostnaden för fortsatt utbildning utifrån preliminär beräkning av aktuella asylsökande elever 
är 285 000 kronor per termin. Detta ryms inte inom den befintliga budgetramen då den 
statliga ersättningen inte täcker utbildningskostnaden. Då antalet elever endast är preliminär 
får omfattning av tillskjutande medel följas upp och beslutas när omfattning av antalet elever 
är fastställt.  
 
Beslutsunderlag  
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-14 från barn- och utbildningschef 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Asylsökande elever som avslutat introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år 
och som tillhör gymnasieskolans målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i 
kommunal regi inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. 
 
Omfattning av tillskjutande medel beslutas när antalet elever som kommer i fråga är 
fastställt.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut. 
 
Klas Redin (S) yrkar som ett ändringsyrkande att sista meningen i ordförandens förslag till 
beslut får följande lydelse: Kostnaden, 285 000 kronor per termin, reserveras ur 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov.  
 
Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) ändringsyrkande. 
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Beslutsutgång 
Ordföranden (C) ställer först ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Klas Redins 
ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer sedan Klas Redins (S) ändringsyrkande mot Niclas Sundings (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Klas Redins ändringsyrkande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Asylsökande elever som avslutat introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år 
och som tillhör gymnasieskolans målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i 
kommunal regi inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. 
 
Kostnaden, 285 000 kronor per termin, reserveras ur kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda behov. 
 
Deltar inte i beslutet 
Sebastian Gustavsson (M), Wiktor Öberg (M) och Eva B Arnesson (KD) deltar inte i beslutet. 
 
Reservationer 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-14 

Tjänsteskrivelse Fortsatt utbildning för nyanlända 
elever 
Diarienummer 2019/214, löpnummer 1142/2019 
 
Sammanfattning 
En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en 
utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Detta gäller även i de fall eleven har påbörjat en utbildning inom ramen 
för ett introduktionsprogram innan dess. 
 
Ulricehamns kommun är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som har fyllt 18 år 
utbildning i gymnasieskolan, men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för att 
täcka kommunens kostnader för utbildningen. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet finns idag en asylsökande elev som har fyllt 18 år under 2019 samt 
13 asylsökande elever som har fyllt, eller kommer att fylla 20 år under 2019. Får dessa elever 
uppehållstillstånd kommer de, i likhet med alla andra elever som är folkbokförda i 
Ulricehamns kommun, att omfattas av rättigheten till utbildning. 
 
Kostnaden för fortsatt utbildning utifrån preliminär beräkning av aktuella asylsökande elever 
är 285 000 kronor per termin. Detta ryms inte inom den befintliga budgetramen då den 
statliga ersättningen inte täcker utbildningskostnaden. Då antalet elever endast är preliminär 
får omfattning av tillskjutande medel följas upp och beslutas när omfattning av antalet elever 
är fastställt.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Asylsökande elever som avslutat introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år 
och som tillhör gymnasieskolans målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i 
kommunal regi inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. 
 
Omfattning av tillskjutande medel beslutas när antalet elever som kommer i fråga är 
fastställt.   
 
 
Ärendet 
En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en 
utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Detta gäller även i de fall eleven har påbörjat en utbildning inom ramen 
för ett introduktionsprogram innan dess. 
 
Ulricehamns kommun är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som har fyllt 18 år 
utbildning i gymnasieskolan, men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för att 
täcka kommunens kostnader för utbildningen. 
 
Vid Tingsholmsgymnasiet finns idag en asylsökande elev som har fyllt 18 år under 2019 samt 
13 asylsökande elever som har fyllt, eller kommer att fylla 20 år under 2019. Får dessa elever 
uppehållstillstånd kommer de, i likhet med alla andra elever som är folkbokförda i 
Ulricehamns kommun, att omfattas av rättigheten till utbildning. 
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Varje elev erhåller en individuell studieplan som klargör utformningen av respektive elevs 
fortsatta studier.  
 
Kostnaden för fortsatt utbildning utifrån preliminär beräkning av aktuella asylsökande elever 
är 285 000 kronor per termin. Detta ryms inte inom den befintliga budgetramen då den 
statliga ersättningen inte täcker utbildningskostnaden. Då antalet elever endast är preliminär 
får omfattning av tillskjutande medel följas upp och beslutas när omfattning av antalet elever 
är fastställt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef Tingsholm   
 
 
 

Gülsen Özdenkos Thony Kankare 
Barn- och utbildningschef Verksamhetschef Tingsholm 
  

 

Marita Lindman Johansson Gunnar Scorénius 
Rektor IM Utredare 
 Sektor lärande 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-06-03 
Sida 1 av 1 

§ 149/2019

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS kvartal 1, 2019 
Dnr 2019/244 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först tre månader ska rapporteras. Om IVO 
bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-29 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-29 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 
Diarienummer 2019/244, löpnummer 1661/2019 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först tre månader ska rapporteras. Om IVO 
bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först tre månader ska rapporteras. Om IVO 
bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det första kvartalet 2019, det vill säga beslut som fattades under perioden 2018-10-01 – 
2018-12-31, har sju nya beslut fattats som inte har verkställt inom tre månader, samt ett 
beslut där verkställigheten har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Av de 
nya besluten avser tre kontaktperson, ett enligt LSS och två enligt SoL och två avser bostad 
för vuxna enligt LSS där det saknas lediga bostäder. De övriga tre avser dagverksamhet enligt 
SoL, hemtjänst enligt SoL och bostad – vardagsstöd enligt SoL.  
 
Sju beslut återrapporteras då de fortfarande inte är verkställda. Två av dessa avser hemtjänst 
enligt SoL, två avser daglig verksamhet enligt LSS och två avser bostad för vuxna enligt LSS. 
Ett beslut avser kontaktperson enligt LSS.  
 
Nio beslut rapporteras som verkställda efter tre månader. Tre av dessa avser beslut om 
kontaktperson enligt SoL, Fem avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL och ett beslut avser 
daglig verksamhet enligt LSS. 
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Fyra beslut har avslutats av annan anledning än verkställighet. Tre av dessa avser daglig 
verksamhet enligt LSS och ett beslut avser kontaktfamilj enligt SoL. 
 
Rapporten visar på att de beslut som är svårast att verkställa inom tre månader är beslut om 
kontaktperson eller kontaktfamilj, både enligt SoL och LSS, då det är svårt att hitta lämpliga 
uppdragstagare. Beslut om bostad för vuxna enligt LSS är också svåra att verkställa då det 
inte finns några lediga bostäder i den boendeform som krävs.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2018-10-01 – 2018-12-31, har 1 775 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 59 
Funktionsnedsättning LSS 60 
Individ och familjeomsorg SoL 1 202 
Äldreomsorg SoL 454 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 1, 2019 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 181220  Kontaktperson 
avbröt uppdraget 
13/3 och man 
letar efter en ny 

K 1953 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180601 181217 Personen ville 
inte ha en 
kontaktperson 
under en period. 
Har nu uttryckt 
att hon vill det 
och man försöker 
hitta en ny 

K 1967 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 181221  Personen 
kommer att flytta 
till annan 
kommun 

K 2003 

Dagverk-
samhet 

FN/SoL 181017  Dagverksamhet 
för målgruppen 
finns ännu inte i 
kommunen 

M 1959 

Hemtjänst ÄO/SoL 181220  Avser städ, 
personen har inte 
valt utförare 

K 1930 

Bostad, 
vardagsstöd 

IFO/SoL 181017  Avvaktar 
uppstartsmöte 
som tidigare 
avbokats av 
personens 
företrädare 

M 1950 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 181212  Saknas ledig 
bostad. Personen 
har korttidsplats 
enligt SoL i 
väntan på 
erbjudande 
 

K 1986 
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Sektor välfärd

Bostad för 
vuxna  

FN/LSS 181105  Saknas ledig 
bostad. Personen 
har annan 
placering enligt 
SoL i väntan på 
erbjudande 

K 1995 

 
 
 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 171201 180508 Avser städ, 
personen har inte 
valt ny utförare 

M 1944 

Hemtjänst ÄO/SoL 180831  Avser städ, 
personen har inte 
valt utförare 

M 1983 

Kontakt-
person 

FN/LSS 180507  Personen bor ännu 
inte i kommunen 

K 1991 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Personen tar inte 
emot insatsen 

M 1988 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  Personen bor ännu 
inte i kommunen 

K 1991 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Personen 
har blivit erbjuden 
boende i annan 
kommun men 
avböjt detta. Har 
särskilt boende 
enligt SoL sedan 
180930 i väntan på 
erbjudande 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Saknas ledig 
bostad. Har 
boendestöd enligt 
SoL och är 
intresserad av 
andra insatser i 
väntan på 
erbjudande 

M 1989 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 181005  190206 Svårt att 
hitta 
lämplig 
kontakt-
person 

M 2003 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 181003  190121 Svårt att 
hitta 
lämplig 
kontakt-
person 

M 2005 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180401 180914 180915 Var inget 
avbrott i 
verkställig
heten, in-
rapporter-
ades 
felaktigt 
förra 
gången 

K 1955 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  181207 Det har 
tagit tid 
att hitta 
rätt 
kontakt-
familj 

K 2007 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180503  181207 Det har 
tagit tid 
att hitta 
rätt 
kontakt-
familj 

M 2010 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425  181207 Det har 
tagit tid 
att hitta 
rätt 
kontakt-
familj 

K 2011 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 181102  190228 Det har 
tagit tid 
att hitta 
rätt 
kontakt-
familj 

M 2014 
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Sektor välfärd

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 181130  190318 Det har 
tagit tid 
att hitta 
rätt 
kontakt-
familj 

K 2014 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180926  190107 Förbereda
nde 
insatser 
pågick en 
längre 
period för 
att 
personen 
skulle 
komma till 
daglig 
verksamhe
t 

M 1976 

 

 

 

 

 

 

Övriga avslut 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjs-
mål och 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180328 181228 190423 Personen 
har inte 
varit 
bosatt i 
kom-
munen 
under en 
period. 
Besluts-
perioden 
var tids-
begränsad 

K 1995 
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Sektor välfärd

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180621 180910 190423 Personen 
har inte 
varit 
bosatt i 
kom-
munen 
under en 
period. 
Besluts-
perioden 
var tids-
begränsad 

K 1990 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 171212 180910 190226 Insatsen 
kunde inte 
utföras på 
grund av 
personens 
mående 

M 1985 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 180425 181207 Personen 
har tackat 
nej till 
insatsen 

M 2006 
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