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Mål för god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning är utformade för att i så hög 
utsträckning som möjligt visa på det som är 
viktiga resultat och effekter ur ett kund- och 
kommuninvånarperspektiv. Vi har i 
delårsredovisningen tre alternativ för 
bedömning av måluppfyllelsen. Av 
verksamhetsmålen är nio uppfyllda (gröna), 
nio förväntas uppfyllas (gula) och fyra som ej 
är uppfyllda (röda). Av de tre finansiella målen 
är två ej uppfyllda (röda) och ett som förväntas 
uppfyllas (gult).  

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Målet är inte uppfyllt 

 

Målvärdena för verksamhetsmålen är många 
gånger högt satta och ligger minst i nivå med 
genomsnittet i riket eller högre, för de mått där 
jämförelse finns. Trots att några av målen inte 
beräknas uppnås under 2019 är det ändå 
många som ligger nära målvärdena. För många 
av målen finns ännu ingen officiell statistik 
men för några mål finns det preliminära utfall. 

Gällande målvärdena för sektor lärande så 
ligger dessa på 100 %. För dessa mål gäller att 
om utfallet förbättras i förhållande till 
föregående år så är de uppfyllda. 

När det gäller de finansiella målen så är det två 
av tre mål som inte kommer att uppnås enligt 
prognosen. En viktig orsak är att statsbidragen 
minskar. Detta påverkar hela kommunsektorn. 

Mot bakgrund av framförallt den ekonomiska 
prognosen är den samlade bedömningen att 
Ulricehamns kommun inte kan anses leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning just 
nu. Samtidigt har Ulricehamns kommun en 
stark finansiell ställning jämfört med 
kommunsektorn i allmänhet och det 
ekonomiska resultatet 2019 kommer enligt 
prognosen att vara positivt. 

 

Verksamhetsmål 

Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Ulricehamns kommun 
ska ha 27 000 invånare 
2025 

24 564 st 24 800 st 

 Den totala 
sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska 
minska 

7,6 %* 
(exkl 

sektor 
lärande) 

6,1 % 

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

76,6 st* 
(exkl 

sektor 
lärande) 

Högst 90 st 

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

66,43 % 
(2018) 

75 % 

* sektor lärande exkluderas på grund av problem med den 
arbetade tiden för ferieanställda vilket även påverkar 

talen för sjukfrånvaro.   

 

Sektor service 

 Mål Utfall Målvärde 

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

27 timmar 

 

25 timmar 

 

 Antal utlån på 
biblioteket per 
kommuninvånare och år 
ska överstiga rikssnittet 

7,0 st 

(2018) 

 

6,1 st 

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

13 timmar 13 timmar 

 Andelen ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet ska inte 
understiga målvärdet 

45,7 % 45 % 
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Sektor lärande 

 Mål Utfall Målvärde 

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

100% 100 % 

 Andel behöriga elever 
till något program på 
gymnasiet, ska öka 

86,2% 
(efter 

sommarlov-
skola) 

100 % 

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

94,8%  

(prel) 

100 % 

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

84,4%  

(prel) 

100 % 

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

 82,6 % 
(2018) 

100 % 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Mål Utfall Målvärde 

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

1 st 20 st 

 Industrimark färdig för 
försäljning i centralorten 
ska inte understiga 
målvärdet 

252 623 m² 150 000 
m² 

 

 

 

 

Sektor välfärd 

 Mål Utfall Målvärde 

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

80 dagar 
(2018) 

78 dagar 

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

86 % 
(2018) 

 

93 % 

 Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska 
inte överstiga målvärdet 

14 st 
(2018) 

högst 12 st 

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

86 % 
(2018) 

90 % 

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

46 % 40 % 

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

94 % 
(2018) 

95 % 

   

Finansiella mål Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

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

0 mnkr 0 mnkr 

 Det ekonomiska 
resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster 
ska uppgå till minst 1,9 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning 

0,4 % 
(prognos) 

1,9 % 

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

-9,1 mnkr 
(prognos) 

0 mnkr 

En fullständig redovisning av kommunens 

arbete med målen för god ekonomisk 

hushållning, redovisas i särskilda bilagor som 

rapporteras samordnat med delårsbokslutet. 
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Ekonomisk översikt 
 

Allmänt 
I Ulricehamns kommun upprättas budget- och 
verksamhetsuppföljningar med ekonomiska 
prognoser i februari, april, augusti och oktober 
varje år. Tertialrapport/delårsbokslut 
upprättas per den sista augusti och omfattar en 
kortfattad förvaltningsberättelse, 
verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning samt prognos avseende årets 
ekonomiska utfall. 

Ulricehamns kommun tillämpar Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR) 
rekommendation avseende delårsrapport. Med 
hänsyn, bland annat, till kravet på snabb 
information tillhandahålls information i 
betydligt mindre omfattning i kommunens 
delårsrapporter än vad som är fallet i 
årsredovisningarna. Det innebär till exempel 
att det inte redovisas någon kassaflödesanalys 
för koncernen. 

I delårsrapporten per 2019-08-31 har i 
huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i förra årets 
delårsrapport. Ny lagstiftning och nya 
rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning har beaktats, vilket bland annat 
påverkar intäktsredovisningen. En följd av 
förändrade redovisningsprinciper är att det har 
gjorts justeringar av ingående eget kapital. 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar 
perioden januari till och med augusti. I 
delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska 
resultatet lika precist som i årsbokslutet, 
beroende på att periodisering av kostnader och 
intäkter inte sker lika noggrant som i bokslutet 
för helåret. Tiden för att sammanställa 
delårsrapporten är betydligt kortare än vad 
som är fallet för årsbokslutet. Ambitionen i 
delårsrapporterna är dock att betydande 
kostnads- och intäktsposter ska redovisas på 
rätt redovisningsperiod. 

 

 

Delårsbokslut - 

kommunen 
I det ekonomiska resultatet för perioden 
januari-augusti finns säsongsvariationer och 
andra effekter som gör att resultatet inte är 
”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En 
sådan effekt är till exempel att perioden 
januari till och med augusti omfattar hela 
sommarlovet för elever i skolan. Det är också 
en period med oproportionerligt stort 
semesteruttag (juni-augusti), vilket innebär att 
semesterlöneskulden per 2019-08-31 är 
betydligt lägre än vid senaste årsskiftet. 

Ytterligare ett exempel på säsongsvariationer 
är att det i resultatet finns med betydande 
kostnader för semestervikarier inom till 
exempel välfärdsverksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari 
till och med augusti uppgår till 67,7 mnkr, 
vilket kan ställas i relation till det budgeterade 
resultatet för helåret som uppgår till 
27,5 mnkr. Det ekonomiska resultatet för 
motsvarande period förra året uppgick till 
66,6 mnkr.  

Soliditeten per den 31 augusti 2019 uppgick till 
cirka 65 %, vilket är en förstärkning med cirka 
en procentenhet jämfört med augusti förra 
året. Orsaken till soliditetsförbättringen är att 
det egna kapitalet har ökat medan 
balansomslutningen är i princip oförändrad. 

Kommunen har en låneskuld som uppgick till 
475 mnkr per 2019-08-31. Utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till 
cirka 605,5 mnkr. 
 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 

 

 

  

ulricehamn.se 
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Delårsbokslut – 

koncernen 
Koncernredovisningen för Ulricehamns 
kommun omfattar utöver kommunen även 
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi 
AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti 2019 
uppgår till 91,9 mnkr (2018: 95,2 mnkr). 

 
 
Ulricehamns Stadshus AB 
Resultatet till och med augusti 2019 uppgår till 
0,6 mnkr (2018: 0,4 mnkr). Prognosen för 
helåret uppgår till 0,6 mnkr, vilket är i nivå 
med budget.  

 

Ulricehamns Energi AB  
Resultatet före skatt, koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner till och med augusti 
uppgår till 23,4 mnkr (2018: 28,9 mnkr). 
Prognosen för helåret är 51,8 mnkr, vilket är i 
nivå med det budgeterade resultatet på 52,0 
mnkr.  

Investeringarna beräknas uppgå till 
104,7 mnkr (budget 2019: 115,1 mnkr). 

 

STUBO AB  
Resultatet till och med augusti uppgår till 
6,5 mnkr (2018: 4,7 mnkr).   

Det egna kapitalet uppgår till ca 137 mnkr  
(2018-08-31: 129 mnkr). Soliditeten uppgår till 
30,6 % (2018-08-31: 29,9 %). Medelvärdet på 
soliditeten bland SABO-företag var år 2018 
32,2 %.  

Från och med 1 januari höjdes bostadshyrorna 
med 2,25 %. Från och med 1 juli höjdes 
hyrorna i centrum med ytterligare 20 kronor 
per lägenhet och månad. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 
6,5 mnkr, vilket är ca 1 mnkr bättre än 
budgeterat.  

 

 
 

Näringsliv Ulricehamn AB  
Resultatet till och med augusti inklusive 
koncernbidrag uppgår till 0,4 mnkr (2018: 
0,7 mnkr). Prognosen är att följa budget vid 
årets slut. Helårsbudgeten är 0 mnkr.  

 

  

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Ulricehamns Stadshus AB har omsatt ett lån i 

september månad och i samband med detta 

har amortering skett med 10 mnkr. 

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat 

efter balansdagen.  
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2019 uppgår 
till +24,6 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 perioden 
januari-augusti uppgår till 75,0 mnkr 
(2018: 41,5 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2019 
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 

prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Det 

budgeterade resultatet för året uppgår till  

27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 

2019 är följaktligen 2,9 mnkr lägre än budget. 

Resultatet påverkas positivt av utdelningar och 

beräknade reavinster avseende förvaltade 

pensionsmedel och vid fastighetsförsäljningar. 

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 -9,1 mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 

cirka 1.391 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 -8,9 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 -5,0 mnkr 

som till största delen är kopplat till minskade 

ersättningar från Migrationsverket och 

kostnadskrävande individärenden. 

Sektor lärande räknar med överskott inom 

verksamheten förskola med 1,0 mnkr. 

Budgeten för verksamheten har utökats med 

2,0 mnkr under året efter beslut i 

kommunstyrelsen. Verksamheten Tingsholm 

räknar med underskott mot budget, totalt 

-9,6 mnkr. Budgeten för interkommunala 

ersättningar beräknas innebära underskott 

med -4,2 mnkr. Prognosen för 

modersmålsverksamheten innebär underskott 

mot budget med -4,0 mnkr och 

introduktionsprogrammet prognostiserar ett 

underskott på -2,4 mnkr. Sektorn som helhet 

räknar med ett ekonomiskt utfall som innebär 

budgetunderskott med -7,2 mnkr. 
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Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

(+0,7 mnkr) och sektor service (+1,0 mnkr) 

räknar med ett ekonomiskt utfall som är bättre 

än budgeterat. 

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 mm 

prognostiseras ge överskott mot budget med 

6,0 mnkr. Prognosen förutsätter att 

återstående medel för oförutsedda kostnader 

(2,4 mnkr) inte förbrukas. 

 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 

6,2 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen 

innebär en positiv avvikelse (+1,2 mnkr) när 

det gäller skatter och statsbidrag. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader förväntas bli 1,4 mnkr bättre 

än budgeterat. Orsaken är att investeringarna 

varit lägre än planerat. 

Kostnaderna för pensioner har ökat kraftigt. 

Prognosen innebär att pensionskostnaderna 

beräknas bli 13,7 mnkr högre än budgeterat. 

Under året har kommunen bytt 

pensionsadministratör och alla uppgifter om 

tidigare intjänade pensionsrättigheter ska 

överlämnas från den tidigare administratören. 

Innan överlämning har skett fullt ut i alla delar 

finns en ökad osäkerhet när det gäller 

underlaget för beräkningen av 

pensionskostnaderna.     

Jämförelsestörande poster 

De huvudsakliga orsakerna till det förväntade 

positiva budgetutfallet för finansförvaltningen 

är några större så kallade jämförelsestörande 

poster. Reavinsten avseende förvaltade 

pensionsmedel förväntas uppgå till 10,3 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. Prognostiserade 

reavinster i samband med försäljning av mark 

och fastigheter uppgår till 5,0 mnkr. 

Summan av jämförelsestörande poster uppgår 

till 19,3 mnkr. 

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 augusti 

uppgår till 75,0 mnkr. Verksamheternas 

bedömning för hela 2019 innebär ett 

prognosticerat utfall på totalt 155,7 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 60%. 

Prognosen avseende årets resultat respektive 

investeringsnivån 2019 innebär att 

bedömningen är att cirka 90% 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 2019-08-31 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 605,5 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 2019-08-31 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 2,2 år. 

    
Kapitalbindning 201908 2018 2017 

 

 2,2 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 201908, % 78,9 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning <1 år ligger 

över ramen för normportföljen. Flera 

omsättningar av lån kommer att göras i 

september 2019 (92 mnkr) och mars 2020 

(100 mnkr). Det ger förutsättningar att 

förlänga räntebindningen. 

Per 2019-08-31 var ca 31,1 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 2019-08-31 uppgick marknadsvärdet på 

placerade medel till 117,2 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 

uppgick per 2018-12-31 till 472,3 mnkr. 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Balanskravet 

Ulricehamns kommuns prognosticerade 

ekonomiska resultat 2019 innebär att 

kommunallagens krav på ekonomi i balans 

beräknas uppfyllas. Av 2019 års ekonomiska 

resultat bedöms inga ytterligare medel avsättas 

till kommunens resultatutjämningsreserv. 

Efter tidigare års avsättningar uppgår 

resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 

att återställa. 
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Balanskravet, mnkr 

  2019 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 24,6 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -19,3 
 
+ 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 5,3 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 5,3 

 

Finansiella mål 

Den ekonomiska prognosen per augusti 

innebär att ett av tre finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning beräknas uppnås. 

 

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 0,4 procent av intäkterna från 

skatteintäkter och kommunal utjämning (mål: 

1,9%). Med utgångspunkt från den ekonomiska 

prognosen i augusti 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 -9,1 mnkr. Med 

utgångspunkt från den ekonomiska prognosen 

i augusti 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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Driftredovisning 
     

Ansvarsområde (mnkr) 
2019  

budget 

2019  

Tertial 2 

2019  

prognos 

Avvikelse mot 
budget 

     

REVISION 1,5 0,4 1,5 0,0 

     

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 389,3 910,5 1398,4 -9,1 

     

Kommunledningsstab 78,3 61,4 76,7 1,6 

     

KS oförutsett 2,4 0,0 0,0 2,4 

Lönepott 23,7 0,0 17,7 6,0 

     

Sektor miljö och samhällsbyggnad 61,7 40,1 61,0 0,7 

     

     

Sektor lärande 611,7 401,1 618,9 -7,2 

- varav:     

Sektorstöd lärande 66,2 42,9 64,6 1,6 

Förskola 136,7 86,9 135,7 1,0 

Grundskola 256,9 165,8 257,2 -0,3 

Tingsholm 151,8 105,5 161,4 -9,6 

     

Sektor välfärd 528,5 357,6 542,1 -13,6 

- varav:     

Sektorsstöd välfärd 12,6 7,5 11,6 1,0 

Individ- och familjeomsorg 56,0 38,2 61,0 -5,0 

Funktionsnedsättning 27,5 17,6 27,2 0,3 

Äldreomsorg 74,4 51,1 75,4 -1,0 

Beställning och kvalitet 358,0 243,2 366,9 -8,9 

     

     

Sektor service 83,2 50,3 82,2 1,0 

     

TOTALT 1 390,8 911,0 1 399,9 -9,1 

     

FINANSFÖRVALTNING 1 418,3 978,7 1 424,5 6,2 

     

TOTALT 27,5 67,7 24,6 -2,9 

     

  



13 
 

Investeringsredovisning 

 
     

Projekt, belopp i mnkr 

 
2019 

Budget 

2019  
Utfall  

jan-aug 
Prognos 

2019 
Avvikelse  

Tre rosor förskola  44,3 8,4 28,0 16,3 

Ny förskola i Ulricehamn  42,3 8,1 8,5 33,8 

Ombyggnation gruppbostäder  22,5 1,1 2,5 20,0 

Investeringar i IT-utrustning  20,5 13,3 20,5 0,0 

Stadsbibliotek  17,8 0,6 4,6 13,2 

Reinvesteringar fastigheter  16,4 9,8 16,4 0,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet  13,9 2,2 7,6 6,2 

Ombyggnad Ryttershov inkl. sophus  13,2 0,2 1,2 12,0 

Ombyggnad Sim- och sporthall  11,5 -0,9 0,5 11,0 

Genomförande av detaljplaner  10,5 1,8 5,1 5,4 

Gator, vägar och trafikåtgärder  9,7 2,4 8,9 0,8 

Hössna förskola om-/tillbyggnad  7,5 10,7 11,0 -3,5 

Samverkanshus vård/omsorgsboende/förskola 

Gällstad  

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

Energieff. & tillgänglighetsanpassningar  6,4 1,0 2,6 3,7 

Ej kända projekt, lokalanpassningar m.fl. 5,6 1,0 2,1 3,5 

Diverse verksamhetsinventarier  5,2 2,1 5,0 0,2 

Hamnbrygga Åsunden  5,0 0,0 0,0 5,0 

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

Ombyggnad centralarkiv  4,5 0,0 2,0 2,5 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum  4,4 1,6 4,4 0,0 

Upprustning skolgård Vegby  4,0 0,0 0,3 3,7 

Lokalanpassning evakuering av gruppbostäder  3,0 0,0 0,0 3,0 

Off. toalett Stadsparken/byggnad (tennis)  3,0 0,0 0,0 3,0 

Reservkraft URC  3,0 0,0 0,0 3,0 

Utbyte spårmaskin  3,0 0,0 3,0 0,0 

Inventarier förskolor  2,6 0,0 0,6 2,0 

Lokalanpassning Ekero 2,2 2,8 2,9 -0,7 

Ombyggnation av Marbäcks skola  2,0 1,6 2,0 0,0 

Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn  2,0 1,7 2,0 0,0 

Välfärdsteknik  2,0 0,6 1,4 0,6 

Åtgärder på broar  2,0 0,0 1,0 1,0 

Diverse investeringar inom köksverksamheten  1,6 1,1 1,6 0,0 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

inkl. Lassalyckan  

1,5 0,0 0,7 0,8 

Förråd Lassalyckan  1,5 0,0 1,5 0,0 

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

Nytt intranät  1,1 0,1 0,6 0,5 

Belysning Lassalyckan fotboll  1,0 0,0 0,0 1,0 

Inventarier skolor  1,0 0,1 0,5 0,5 

Projekt under 1 mnkr 6,0 2,6 4,5 1,5 

Summa 316,8 75,0 155,7      161,1 
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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 augusti 
uppgår till 75,0 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2019 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 155,7 mnkr. 

Tre Rosors förskola byggs om- och till med fyra 
avdelningar och ett tillagningskök. Även 
lekytan ska utökas och fler parkeringar ska 
uppföras. Entré och lastintag flyttas ned från 
skolgården, till gatunivå mittemot 
Pingstkyrkan. Inflyttning beräknas till mars 
2020. 

Ny förskola i Ulricehamn har försenats 
framförallt beroende på att detaljplanen vid 
Ulricehamns resurscenter (URC) är gammal. 
Faktorer som man inte prövade när den togs 
fram måste prövas innan bygglov kan beviljas. 
Hit hör exempelvis naturvärden och 
tillgänglighet till platsen. Färdigställandet är 
nu beräknat till sommaren 2020. En 
modulbyggd förskola för 120 barn har 
upphandlats. Därmed behöver bara marken 
iordningsställas innan byggnaden kan 
monteras. 

En utredning har genomförts avseende 
ombyggnad av kommunens fyra äldre 
gruppbostäder för att göra dem anpassade till 
dagens krav. Ombyggnationerna är 
genomförbara men i ett fall har det visat sig att 
detaljplanen måste ändras. Projektering av två 
av gruppbostäderna färdigställs under 2019. 
Planerad ombyggnad för dessa ska ske under 
2019–2020. Medel har sökts för genomförande 
av Fållornavägen och för återstående 
projektering av Markuslyckedreven. 

Under året har ett förvärv av mark skett. 
Förhandling pågår med några fastighetsägare 
som förhoppningsvis resulterar 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 fram då det i dagsläget inte 
finns någon verksamhet som nyttjar vägen. På 
Rönnåsens industriområde byggs den sista 
delen av stenmur under hösten. I området ska 
också den sista trädplanteringen ske under 
hösten 2019. 

Projektering avseende Ryttershov är 
färdigställd inför ombyggnad av boendedelarna 
i hus A-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. Just nu inväntas utredningen om 
framtida struktur inom äldreomsorgen i 
tätorten. Projekt avseende installation av 
tvättmaskiner och torktumlare har avbrutits. 

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

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 klart, 
totalt har det tillkommit 60 nya 
belysningspunkter. 

Investeringsmedel är beviljade för 
genomförandet av "Handelsträdgården". 
Utbyggnad av området pågår och förväntas bli 
klart i höst. 

Utbyggnad av ny gång- och cykelväg utmed 
Brunnvägen, avviker negativt med 0,4 mnkr. 
Detta beror på att medfinansiering från 
Trafikverket inte betalades ut under 2018, 
eftersom projektet inte var klart. 
Medfinansieringsbidraget kommer betalas ut 
under 2019, vilket gör att projektet som helhet 
kommer redovisa ett nollresultat. 

En ny hastighetsplan förväntas bli politiskt 
beslutad under 2019. Omskyltningen kommer 
bli aktuell under 2020. 

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader 
medför energibesparingar under lång tid och 
höjer samtidigt den tekniska statusen i 
kommunens byggnader. I år har ett projekt 
genomförts med bra avkastning, 
värmeåtervinning från kylmaskiner i kök vid 
URC. Utbyte av befintlig gammal 
ytterbelysning till modern LED-belysning ger 
också en bra besparing och långtidseffekt. 
Merparten av kommunens ytterbelysning på 
skolgårdar, gångvägar med mera är i dag 
utrustade med kvicksilverlampor. Dessa skall 
av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i 
enlighet med EU-direktiv. Detta medför i de 
flesta fall att hela armaturerna måste bytas ut 
för att vara kompatibla med nya ljuskällor. 
Utbytet sker löpande.  

Tillgänglighetsanpassning av lokaler sker på 
Lassalyckan, URC, Ryttershov, Höjdgatan och 
Stadshuset. Arbetet pågår och kommer inte att 
kunna färdigställas då förutsättningarna 
ändrats i vissa delar. Sessionssalen var 
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besvärligare än väntat och något behöver 
genomföras åt receptionen på Höjdgatan, där 
säkerheten måste förbättras.  

Bryggan söder om hamnbryggan har ersatts 
men en ny konstruktion. Tanken är att ersätta 
bryggan i hamnen med något liknande, men 
anpassad så att båtar kan lägga till. Just nu 
utreds olika tänkbara lösningar. Projektet 
skjuts därför fram till 2020. 

Förvaltningens förslag för investeringsmedel 
för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed 
statliga vägar låg med i investeringsplan för 
2021. Ny ansökningstid hos Trafikverket för 
medfinansiering för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar utmed de statliga vägarna kommer 
att öppna under 2020. Om medfinansiering 
erhålls är ett genomförande aktuellt först 
under 2022. Förvaltningen har för avsikt att 
inte bygga ut något innan dess att 
medfinansiering har beviljats, om inte politiskt 
uppdrag finns, varför det prognostiserade 
utfallet är 0 kr. 

Projekteringen är klar för centralarkiv i nedre 
plan på URC. Ombyggnad genomförs 2020 då 
överprövning har skett av upphandlingen av 
ventilation. Det gamla arkivet i f d Tingshuset 
flyttas över till URC när det står klart. 

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 hösten 2019. 

Lokalerna som tennisklubbens nyttjar i 
stadsparken är utdömda på grund av 
mögelangripet bottenbjälklag. Investeringen 
avser en ny byggnad för omklädning och en 
offentlig tillgänglighetsanpassad toalett. En 
förprojektering behöver utföras för att kunna 
ta fram kalkyl- och beslutsunderlag. 

Vid URC och Ryttershov finns behov av att 
bygga ett reservkraftverk. Genomförandet 
beräknas bli under 2020 eftersom det inväntas 
beslut från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap om eventuellt bidrag.  

Slöjdsalen i Marbäcks skola har byggts om 
inför läsåret 19/20, detta för att skapa 
ändamålsenliga lokaler för 
särskoleverksamheten. Det har tillkommit 
arbeten som ej budgeterats då dessa inte fanns 
med i behovsbeskrivningen inför upprättande 
av investeringsansökan. Bland annat har 
rumsbildningen ändrats, två toaletter har 
uppförts istället för en. Staket, lekutrustning 
och gångytor har tillkommit.  

Investeringen, Kapacitetsökning F- 6 möjliggör 

att klara behovet av förskoleplatser och 
elevplatser för årskurs F-6 i centralorten 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. 
Merutgifter har uppstått på grund av ökade 
markarbeten, flytt av lekutrustning, ny 
placering av basketplan, anpassning av 
placering av moduler och ökad kostnad för 
larm.  

 

Större pågående investeringar 

Projektering av nytt samverkanshus i Gällstad 
pågår. Då det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende och 
förskola inriktas projekteringen på ett 
samverkanshus. 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 
behöver därför utökas med 40–50 mnkr. 

Förvärvet av fastigheten, Ulricehamn Chile 2 
för placering av nytt stadsbibliotek 
genomfördes under 2017. Om- och tillbyggnad 
kommer att genomföras i en så kallad 3D-
fastighet. Arkitekttävling genom förnyad 
konkurrens är genomförd och ett vinnande 
förslag har utsetts. Projektering har påbörjats 
och förväntas pågå i upp till ett år. 

Akuta underhållsåtgärder är genomförda i 
simhallen och fler akuta åtgärder planeras 
2019–2020. Förstudie är genomförd våren 
2019 för att få fram alternativ till 
ombyggnation eller nybyggnation. Förstudien 
har visat på omfattande underhållsåtgärder 
som behöver genomföras om den maximala 
livslängden om ytterligare 10 år skall kunna 
upprätthållas. Det innebär att 
underhållsåtgärder i andra fastigheter måste 
skjutas fram i tid. Ramprogram bör tas fram 
under 2019 för att få fram bättre underlag för 
kalkyler. Tidigare års investeringsutgifter för 
projektet har granskats och utredningen har 
visat på att utgifterna som är bokförda avser 
förstudie. Utgifterna har kostnadsförts då 
förstudie inte är att betrakta som investering i 
enlighet med gällande lagstiftning. Detta är 
orsaken till att projektet visar på en negativ 
utfall om -0,9 mnkr. 
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Större avvikelser 

Tillbyggnaden av befintlig förskola i Hössna är 
i sitt slutskede. Total budget är 22,9 mnkr. 
Prognosen efter upphandling hamnade på 23,9 
mnkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidrag 
om 1,7 mnkr beviljades ej på grund av att 
avsatta medel hos Boverket tog slut. Ny 
totalprognos landar därför istället på 25,9 
mnkr då det visade sig att det blev 1 mnkr 
(4,4%) dyrare än budget efter upphandling. 
Efter uteblivet bidrag och tillkommande 
markarbeten beräknas projektet gå med 
underskott om 3,5 mnkr. 

Upprustningen av Hössna skolgård är 
genomförd. Sökta medel från Boverket 
beviljades ej då avsatta medel hos Boverket tog 
slut. Totalt var budgeten 4,8 mnkr och 
prognosen efter upphandling visade på 4,9 
mkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidraget 
om 2,8 mnkr beviljades ej på grund av att 
avsatta medel tog slut. Underskott uppgår till 
2,9 mnkr. 

Lokalanpassningen på Ekero har startats upp 
under året. Investeringen på Ekero var 
nödvändig för att kunna öppna upp den 
avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär 
att man kan frigöra platser på korttiden i 
kommunen och det möjliggör även att vi kan ta 
hem utskrivningsklara patienter i tid. 
Lägenheterna var i dåligt skick och utslitna 
efter alla år av användning. Mycket revs när 
det ändrades till HVB-hem. I princip handlade 
det om helrenovering av ytskikt, montage av 
kök i fyra lägenheter, våtrumsrenovering 
inklusive nytt porslin och golvbrunn. 
Tillkommande arbeten utgörs av, 
akustikåtgärder, anpassning balkonger, lås och 
passage, elinstallation, undergolv, två kontor, 
utökat kök i lägenhet, målning och 
golvbeläggning i korridor. 
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Personalekonomisk 

redovisning 
I nedanstående redovisning har förvaltningen 
valt att exkludera sektor lärande då det vid 
tillfället inte gått att säkerställa statistiken på 
grund av ett fel i lönesystemet. (Detta fel gäller 
inte antal långtidssjukskrivna och 
personalomsättning)   

 

Arbetad tid 
 

   

 Utfall 
jan-jul  

2019 

Utfall 
jan-jul  

2018 

För-
ändring 

 

Arbetad tid i 
årsarbeten, månads- 
och timavlönad 

personal 

 
1 119 

 

 
1 119 

 
0 

 
Bortsett från sektor lärande är antalet 
årsarbeten för kommunen som helhet 
oförändrat vid jämförelse mellan åren. En 
ökning har skett inom kommunledningsstaben 
medan övriga sektorer har minskat. 
Förklaringen till detta är den nybildade 
planeringsfunktionen. Inom sektor välfärd har 
individ- och familjeomsorgen minskat med 22 
årsarbeten beroende på att flera HVB-hem 
lagts ner. Samtidigt har övriga verksamheter 
inom sektorn ökat sin arbetade tid. Det 
innebär att sektorn som helhet har minskat 
den arbetade tiden med fyra årsarbeten. 

 

Sjukfrånvaro 

    
 Utfall 

jan-jul  
2019 

Utfall 
jan-jul  

2018 

Föränd-
ring 

 

Sjukfrånvaro, % 7,8 6,8 + 1,0 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
44,5 

 
42,9 

 
+ 1,6 

 

Sjukfrånvaron har ökat. Ökningen är mest 
påtaglig inom kommunledningsstaben och 
sektor välfärd. Inom sektor välfärd står 
äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen för den största ökningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att den höjda 
sjukfrånvaron kan ha påverkats av ett ovanligt 
stort utfall av influensa under inledningen av 
året, bristande kontinuitet i ledarskapet på 
vissa arbetsplatser samt att det inom delar av 
verksamheten har varit brist på vikarier. 

Samtidigt kan det inte uteslutas att det 
förändringsarbete som är ett resultat av 
projektet ”Heltid som norm” delvis har 
medverkat till uppgången av sjuktalen.   

Sjukfrånvaro, i % 

       
  

 
kv 
Kv 

2019 
jan-jul 

Män 

 
 

Kv 

2018 
jan-jul 

Män 

 
 
Kv   

Förän-
dring 

Män 

-29 år 4,8 2,8 4,2 1,7 + 0,6 + 1,1 

30-49 år 8,2 6,4 6,7 3,4 + 1,5 + 3,0 

50 år- 9,9 4,7 9,2 5,1 + 0,7 - 0,4 

Totalt 8,5 5,0 7,5 3,7 + 1,0 + 1,3 

 

Sjuktalen är högre i de högre åldersgrupperna 
men den största ökningen har ägt rum i 
åldersgruppen 30-49 år vid en jämförelse 
mellan åren. Ökningen gäller både kvinnor och 
män.  

 

Långtidssjukfrånvaro, andel 

 

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

    
 2019 
jan-jul 

2018 
jan-jul 

Föränd-
ring 

Kvinnor 45,8 44,8 + 1,0 

Män 35,9 27,4 + 8,5 

Totalt 44,5 42,9 + 1,6 

 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som är 
långtidssjukfrånvaro har ökat i förhållande till 
2018, främst bland männen. För kvinnor i 
åldersgruppen över 50 år utgör 
långtidssjukfrånvaron mer än hälften av den 
totala sjukfrånvaron.  
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Långtidssjukfrånvaro, antal  

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

    
  2019  

jan-jul 
2018 

jan-jul 

Kommunledningsstab  3,1 2,6 

Miljö- o 
samhällsbyggnad 

 1,9 2,1 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 33,4 32,3 

Sektor service  16,6 15,3 

Sektor välfärd  55,1 46,7 

Totalt  110,0 98,3 

 

Även antalet långtidssjuka har ökat under 
2019. Den största ökningen är inom sektor 
välfärd och det gäller i huvudsak inom 
äldreomsorgen men också inom beställning 
och kvalitet. Inom verksamheten 
funktionsnedsättning har antalet långtidssjuka 
minskat något.  

 

Antal långtidssjukskrivna i 

genomsnitt per månad, uppdelat på 

hel- och deltidssjukskrivna 

      
  2019 

hel 
2019 

del 
 

2018 
hel 

2018 
del 

Kommunledningsstab  1,1 2,3 0,3 2,4 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
1,0 

 
0,9 

 
0,3 

 
2,1 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 12,9 22,3 15,1 19,3 

Sektor service  8,3 9,4 8,0 8,6 

Sektor välfärd  25,3 32,4 23,1 25,9 

Totalt  48,4 67,3 46,9 57,6 

 

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

annan del partiellt sjukskriven förekommer i 

redovisningen under den månaden som både helt- och 

partiellt sjukskriven.  

Såväl antalet heltidssjukskrivna som 
deltidssjukskrivna ökar. I arbetet med att 
sänka sjukfrånvaron kan en 
deltidssjukskrivning i vissa fall underlätta 
rehabiliteringen och återgång i arbete. 

Förvaltningen möter den ökade sjukfrånvaron 
genom att intensifiera rehabiliteringsarbetet, 

genom att genomföra stödsamtal med de 

som är ofta sjuka och genom att identifiera 
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro och 
upprätta handlingsplaner avseende dessa.   

Långsiktigt bedömer förvaltningen att arbetet 
med hälsosamma scheman i verksamheterna 
samt att ett ökat fokus på att säkerställa 
bemanningen i verksamheterna kommer att 
påverka sjuktalen i positiv riktning. En del av 
detta arbete utgörs av en ökad 
grundbemanning och minskat behov av 
timanställda.    

Personalomsättning, % 
 

    
  2019  

jan-jul 
2018 

jan-jul 

Kommunledningsstab  11 11 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
14 

 
16 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 10 9 

Sektor service  10 10 

Sektor välfärd  10 9 

Totalt  10 10 
 

Endast tillsvidareanställd personal ingår och 

pensionsavgångar är exkluderade 

Personalomsättningen inom förvaltningen 
bedöms utvecklas i paritet med föregående år. 
Det innebär att den kvarstår på en relativt hög 
nivå. Detta är kopplat till låg arbetslöshet och 
den därmed sammanhängande konkurrensen 
på arbetsmarknaden.  

För att möta konkurrensen på 
arbetsmarknaden så arbetar förvaltningen 
aktivt för att stärka vårt varumärke som 
arbetsgivare. På kort sikt innebär det att 
säkerställa ett gott ledarskap i verksamheterna 
och att verka för goda arbetsmiljöer genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Mera 
långsiktigt så kommer förvaltningen under 
2020 att framställa en handlingsplan inom 
uppdraget ”Sjuhärads bästa offentliga 
arbetsgivare” i syfte att ytterligare utveckla vår 
profil som arbetsgivare.   
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Kommunledningsstab 

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 3,3 5,4 5,9 

Kostnader  64,7 109,8 93,0 

Nettokostnader 61,4 104,4 87,2 

Budget 68,6 104,4 98,3 

Budgetavvikelse 7,2 0,0 11,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   94,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  10,0 

Väsentliga händelser 

Kommunledningsstabens arbete under första 
halvåret har präglats mycket av 
utvecklingsarbeten. Ekonomifunktionens 
utvecklingsarbete under 2019 har i huvudsak 
inriktat sig på ökad digitalisering av 
administrativa processer. Med hjälp av det nya 
systemstöd som kommunen anskaffat, som 
möjliggör digitalisering av indata, finns 
möjlighet att effektivisera processer. 
Planeringsfunktionen utvecklingsarbete 
kännetecknas framför allt av arbetet med att 
förbättra processer av införandet av heltid som 
norm i kommunens verksamheter. 

Arbetet med heltid som norm har väckt 
uppmärksamhet och för att dela med oss har 
två konferenser genomförts och en tredje är 
planerad till oktober. 

Första halvåret fokuserade kanslifunktionen 
mycket på planering och genomförande av 
Europarlamentsvalet. Vidare har även en ny 
folkhälsostrateg tillträtt under augusti. 

Kommunikationsfunktionens arbete i år har 
kantats framför allt av personalomsättning och 
rekrytering. Detta har i sin tur påverkat 
verksamhetsplanen. Ett projekt kring nytt 
intranät startades upp i början av året och 
kommer att pågå året ut. 

Årets löneöversyn är i allt väsentligt 
genomförd. Den årliga lönekartläggningen är 
avslutad och fastställd i central 
samverkansgrupp (CSG). Inga osakliga 
löneskillnader har identifierats. Löneöversyn 
för Vårdförbundet pågår. Förvaltningen har 
tecknat kollektivavtal med Kommunal 
avseende en så kallad timbank för sektor 
välfärd. Arbete pågår med att teckna 
motsvarande avtal för de delar av 
organisationen som efterhand går in i heltid 
som norm. 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott 
om 7,2 mnkr. De främsta orsakerna till 
överskottet finner man inom kommunchefens 
verksamheter. KS oförutsett, ram i balans samt 
lönepott generar de största överskotten. 

I övrigt visar tre av kommunledningsstabens 
verksamheter positiva överskott. Detta går 
framför allt att härleda till personalkostnader 
samt aktiviteter kopplat till 
personalfunktionen. 

Kanslifunktionen och planeringsfunktionen 
visar i dagsläget underskott. För kansliet beror 
det på överförmyndarens verksamhet samt 
politiska verksamheter. Planeringsfunktionens 
underskott beror på högre personalkostnader 
än budgeterat. 

Prognos 

Kommunledningsstaben förväntas gå med ett 
överskott om ca 10 mnkr. Detta går att härleda 
med 6,0 mnkr till lönepott. Vidare 2,0 
mnkr för ram i balans. I dagsläget har 
enbart ett beslut fattats att nyttja budgeten för 
KS oförutsett, vilket har beaktats i prognosen. 
Framtida prognoser kan därav avvika. Budget 
för KS oförutsett är på 2,5 mnkr. Kvar att 
nyttja inom KS oförutsett är ca 2,4 mnkr. 

Övriga funktioner inom 
kommunledningsstaben visar sammantaget, 
ett underskott om -0,4 mnkr. Främsta 
orsakerna till ett prognostiserat underskottet 
hos övriga funktioner är kopplade till de 
politiska uppdragen samt personalkostnader.    

  

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän-
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 62,3 55,7 6,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,8% 

 

3,4% 1,4 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,1 

 

 

2,6 0,5 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Sektorstöd MSB 1,6 2,8 0,0 

Samhällsutveckling 30,1 45,8 48,0 

Miljö- och byggnämnd 0,4 0,5 0,2 

Miljö- och bygg 7,9 12,5 12,9 

Sektor MSB 40,1 61,7 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 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

 
Intäkter 9,7 12,6 20,2 

Kostnader  49,7 74,3        77,1 

Nettokostnader 40,1 61,7 56,9 

Budget 40,8 61,7 54,8 

Budgetavvikelse 0,8 0,0 -2,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,7 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 56,2 57,9 -1,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 4,3 3,8 0,5 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

1,9 2,1 -0,2 
 med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 har tillsynen inom miljöenheten 
sin utgångspunkt i temat klimatanpassning, 
där fokus ligger på att diskutera och informera 
verksamhetsutövare kring de klimatrelaterad 
risker som finns inom kommunen och som 
dessa kan påverkas av. Det har även 
genomförts ett inventeringsprojekt där 
miljöfarliga verksamheter som tidigare varit 
okända för kommunen identifieras och 
tillsynsbesökts. Tillsynsarbetet för den 
ordinarie tillsynen ligger i stort inom ramen för 
kontroll- och tillsynsplanerna och målsättning 
är att allt som är planerat inom tillsynen ska 
uppnås under året. Utöver tillsyn pågår arbete 
med miljöenhetens diariestruktur och 
dokumenthanteringsplan för att säkerställa en 

effektiv och rättssäker handläggning. Arbete 
pågår även med digitalisering och utveckling 
av e-tjänster för att göra ansökningar och 
anmälningar enklare, ett exempel på detta är 
att det nu är möjligt att ansöka om dispens för 
hämtning av hushållsavfall via e-tjänst. 

Under 2019 har ett förändringsarbete 
påbörjats på byggenheten utifrån dem 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 sökande att nå en 
handläggare som kan svara på frågor om just 
deras ärende. Exempel på detta är förbättrade 
möjligheter att boka såväl mötes- som 
telefontider. Enheten har även återupptagit 
förgranskning, vilken innebär en första 
återkoppling på inskickat material vid 
bekräftelse på inkommen ansökan för att öka 
servicen. Målsättningen är att kommunen ska 
ha en effektiv, rättssäker och serviceinriktad 
myndighetsutövning inom området. På 
byggenheten har även ett stort arbete 
genomförts med att hantera arkivering och 
avslut av gamla ärenden. Genomgång av öppna 
tillsynsärenden har också gjorts vilket ger en 
god grund för det fortsatta arbetet med 
tillsynen. 

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 kommunen, framförallt 
gällande mark för nya bostäder. Intresset för 
villatomter är högt i kommunen. Inte bara 
privatpersoner visar intresse utan även flertalet 
byggbolag har varit och presenterat sina tankar 
och idéer och vill bygga i Ulricehamn. 
Utbyggnaden av Handelsträdgården inför 
försäljning av villatomter förväntas vara färdig 
under september månad. 
Markanvisningstävlingen som pågick under 
våren är avslutad och avtal har tecknats med 
Axeby Bostad AB, som ska bygga 16 parhus i 
området. 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. 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 
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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. 
Fram till augusti har ett flertal 
investeringsprojekt startat och avslutats. Om- 
och tillbyggnad av hållplatser, utbyggnad av 
belysning i Vegby samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed Tre Rosors väg är färdiga. 
Under året finns ett stort fokus på att avsluta 
de investeringsprojekt som har startats 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 fortsätter enligt 
tidplan med kontinuerliga möten med den 
politiska referensgruppen. Arbetet med 
detaljplaner pågår, Bergsäter är utskickat på 
samråd, fortsatt process med granskning för 
utveckling av området kring Hotell 
Lassalyckan i Sanatorieskogen. Ny plan för 
Miljö- och energicenter i Vist är på gång till 
antagande såsom antagande av 
förtätningsprojektet på Skansen. 

Utvecklingen av våra GIS-tjänster ökar och 
utbudet av användningsområden blir ständigt 
fler. Teamet arbetar nu med att under hösten 
kunna presentera en extern webb-GIS genom 
kommunens externa hemsida. 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
överskott i förhållande till budget. Överskottet 
beror främst på att sektorn har högre intäkter 
än budgeterat kopplat till planavgifter och 
lägre personalkostnader än budgeterat. 
Sektorn återbesätter inte alla tjänster eftersom 
en anpassning sker med anledning av att 
samverkan med Tranemo är avslutad inom 
miljö och bygg. Underskottet på diverse 
kostnader innefattar kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral. Kostnaden ska ses 
tillsammans med minskad förändring av 
avsättning vilket gör att avvikelsen gentemot 
budgeten är liten. Det negativa resultatet beror 
istället på kostnader i samband med 
upprättande av detaljplaner, finansieringen av 
dessa kostnader håller dock på att ses över. 

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha ett 
överskott vid årsskiftet. En osäkerhet finns 
dock 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 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 42,9 
 

66,2 64,2 

Förskola 86,9 136,7 132,5 

Grundskola 165,8 256,9 254,1 

Tingsholm 105,5 151,8 148,7 

Sektor lärande 401,1 611,7 599,5 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 60,6 76,1 89,0 

Kostnader  461,8 687,8 688,5 

Nettokostnader 401,1 611,7 599,5 

Budget 411,1 611,7 590,5 

Budgetavvikelse 9,9 0,0 -9,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   618,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -7,2 

  
    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 759,8 770,9 -11,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,5% 4,9% 0,4% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 33,4 32,3 
 

1,1 

 
*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 

ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med. 

Väsentliga händelser 

Fortsatt implementering av 
verksamhetssystem pågår med exempelvis 
PMO (dokumentationssystem för elevhälsan), 
infomentor med flera. 

Elevhälsan har endast en vakant tjänst som 
skolpsykolog. 

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

Samarbetet med Västra Götalands Regionen, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Närhälsan 
och sektor välfärd fortsätter enligt plan. 

 

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

Arbetet med heltid som norm pågår inom 
förskoleverksamheten. Grundskolan och 
Tingsholm har påbörjat införandet. 

Ekonomisk analys 

Sektorstödets utfall visar för perioden ett 
överskott med 1,3 mnkr. 

Förskolan visar ett överskott på 4,4 mnkr. 
Verksamheten tar emot fler barn än tidigare i 
egen regi vilket innebär att intäkter från 
föräldraavgifter blir högre än budgeterat. 
Kostnader för interkommunala ersättningar är 
lägre än budgeterat.  

Grundskolan visar överskott på 4,3 mnkr. På 
två skolenheter finns elever som tillhör 
personkrets grundsärskolan och som 
verksamheten inte fått ekonomisk 
kompensation för. Stöd till elever i behov av 
stöd och omfattande skolfrånvaro är svårt att 
tillgodose. 

Tingsholm verksamhetsområde går med 
underskott om -0,2 mnkr. Avvikelserna beror 
på högre kostnader för interkommunal 
ersättning och minskade intäkter än 
budgeterat.  

Prognos 

Sektorstödet visar prognos om 1,6 mnkr bland 
annat på grund av en vakans. 

Prognosen för förskolan är +1,0 mnkr, varav 
förskoleenheterna -0,7 mnkr och 
Intraprenaden -0,5 mnkr. Mer intäkter i form 
av föräldraavgifter och lägre kostnader för 
interkommunala ersättningar bidrar till 
överskottet.   

Grundskolan prognostiserar -0,3 mnkr, på 
grund av elever med funktionshinder. 

Prognostiserat resultat för Tingsholm är ett 
underskott på -9,6 mnkr. Till detta hör 
interkommunala ersättningar på -4,2 mnkr. 
Modersmålet och elever kopplade till 
introduktionsprogrammet beräknas generera 
ett underskott på -6,4 mnkr. 

Det finns en fortsatt farhåga att 
schablonersättningen blir mindre än 
prognosticerat.
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 15,5 19,2 23,0 

Kostnader  102,4 155,9 155,5 

Nettokostnader 86,9 136,7 132,5 

Budget 91,4 136,7 132,9 

Budgetavvikelse 4,5 0,0 0,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   135,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

 

 

   

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 200,9 206,0 -5,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 4,9% 5,2% -0,3% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 7,1 7,0 
 

0,1 

 

Väsentliga händelser 

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

Arbetet med Heltid som norm pågår och går in 
i en intensiv fas nu under hösten för att gå in i 
skarpt läge januari 2020. 

Ett utvecklingsarbete med att implementera 
den nya läroplanen genomförs från 
höstterminen 2019. Implementeringsarbetet 
startade med en gemensam 
kompetensutvecklingsdag för hela förskolan. 
Sedan sker fortbildning och implementering i 
form av kollegialt lärande med handledning på 
förskolorna. 

Läslyftet har avslutats efter två år och 
utvecklingsinsatsen 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 i 
gång och följer tidsplanen och väntas stå klart 
till mars 2020. Hästhovens ut- och till-
byggnad är klar. Hökerums förskolas 
utbyggnad med en paviljong är klar och 
verksamhet har startats upp i de nya 
lokalerna. Lyckans förskola och 
Samverkanshus Gällstad är två pågående 
byggprocesser som ännu inte är färdiga men 
har fastställda tidsplaner.   

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. 

Tre områden har en negativ avvikelse som 
delvis beror på ökat behov av resursstöd för 
barn i behov av särskilt stöd. Tre områden har 
budget i balans. 

Prognos 

Politiken beslutade den 4 april att tillfälligt 
utöka förskolans budget med 2 mnkr som 
fördelats enligt resursfördelningsmodellen 
likvärdigt till kommunala och fristående 
förskolor. I pedagogisk omsorg på obekväm tid 
ökar antalet inskrivna barn och flera av barnen 
har behov av nattomsorg vilket har medfört 
ökade kostnader för verksamheten under våren 
2019. 

Statsbidrag för minskade barngrupper med 1,5 
mnkr har tillkommit i resultatet från och med 
hösten 2019. 

Prognosen för förskolan är +1,0 mnkr, varav 
förskoleenheterna -0,7 mnkr och 
Intraprenaden -0,5 mnkr. Förskolan har haft 
fler barn inskrivna, föräldraavgifter, vilket ger 
en högre intäkt än budgeterat. Förskolan köper 
färre platser än budgeterat. Detta bidrar till 
prognostiserat överskott. 
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Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 27,7 32,6 35,5 

Kostnader  193,6 289,5 289,6 

Nettokostnader 165,8 256,9 254,1 

Budget 170,2 256,9 250,0 

Budgetavvikelse 4,4 0,0 -4,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   256,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,3 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 346,0 357,2 -11,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,7% 5,1% 0,6% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 16,0 17,4 
 

-1,4 

 

*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 

ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med.  

Väsentliga händelser 

Ulrikaskolan har fått förstärkning med 100% 
biträdande rektor från och med januari 2019.   

Måluppfyllelsen i åk 1-6 visar på en negativ 
avvikelse jämfört med tidigare år medan 
måluppfyllelsen för åk 7-9 tvärtemot visar på 
ett förbättrat resultat. Decemberbetygen visade 
en positiv utveckling vilket också betygen i juni 
höll fast vid och ett visst trendbrott kan 
skönjas. 

Kommunen är skyldig att erbjuda 
sommarskola för de elever i åk 8 och 9 som 
inte fått fullständiga betyg för att bli behöriga 
till ett nationellt gymnasieprogram. Ca 50 
elever deltog i sommarskolan och 80% av 
eleverna prövades till ett godkänt betyg, 
framförallt i matematik. 

Obehöriga lärare får kompetensutbildning 
genom en intern obligatorisk utbildningsinsats 
och alla obehöriga lärare har en mentor. 

Grundskolan har en gemensam lärplattform, 
Infomentor. 

Samarbetet med VGR och skolmodellen PALS 
med stöd av projektledare pågår. 

Samarbetet pågår med SKL utifrån 
hälsobaserad skolmodell åk 7-9 i fokus. En 
samverkan mellan Närhälsan, sektor välfärd 
och sektor lärande.  

Grundskolan läser efter en stadieindelad 
timplan för åk 1-3, åk 4-6 respektive åk 7-9.  

Förskoleklass är en obligatorisk 
skolform. Samtliga förskoleklasser läser fem 
dagar/vecka. 

Från och med 1 juli 2019 är det krav på 
lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i 
fritidshemmet 

Ekonomisk analys 

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

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 
enheter följer budget för vårterminen. 

På två skolenheter finns elever som tillhör 
personkrets grundsärskolan och som 
verksamheten inte fått ekonomisk 
kompensation för. Samt stöd till hemmasittare 
är svårt att rymma inom budget. 

Två biträdande rektorer där finansiering för 
den ena har skjutits till från sektorchef och den 
andra tas inom ramen av statsbidrag likvärdig 
skola. 

Intäkter i form av statsbidrag från skolverket 
är större än tidigare år vilket 
påverkar verksamheten. 

Prognos 

Tilläggsbelopp för fristående enheter är 
förbrukat för 2019. 

Elevpengen för grundskolan åk 1-9 2019 
jämfört med 2018 är en ökning med 0,4%. För 
att täcka ökade personalkostnader kopplat till 
ökat elevantal är behovet en ökning med ca 
2,4%. Statsbidrag ska inte kompensera den 
kommunala budgeten utan vara ett tillskott. 
Interna prioriteringar i syfte att effektivisera 
verksamheten är inte att betrakta som ett 
särskilt skäl om kostnaden per elev minskar 
gentemot genomsnittet de tre senaste åren. En 
risk för att bli återbetalningsskyldiga av 
statsbidraget Likvärdig skola, 8,8 mnkr, finns. 
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 15,7 24,2 27,9 

Kostnader  121,2 176,0 176,6 

Nettokostnader 105,5 151,8 148,7 

Budget 105,3 151,8 142,3 

Budgetavvikelse -0,2 0,0 -6,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   161,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 187,8 180,4 7,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 5,4% 4,1% 1,3% 

Antal medarbetare genomsnitt     

med långtidssjukfrånvaro 9,3 6,9 
 

2,4 

 

*Arbetad tid för 2019 är missvisande då juli månads 

ferieavlönad personals arbetade tid inte kommit med.  

Väsentliga händelser 

Verksamhetsområde Tingsholm har haft fokus 
på att bromsa budgetunderskottet.  

Särskolan har identifierat flera 
utvecklingsområden och ett strategiskt arbete 
har påbörjats. Lokaler och anpassade miljöer 
är fortsatt problematiska. Omfattande 
kompetensutveckling via SPSM fortlöper enligt 
plan. 

Tingsholmsgymnasiet har minskat 
undervisningstiden till den garanterade lägsta 
nivån. Verksamheten har ett ökat fokus på 
missad undervisningstid vilket har lett till ett 
nytt förhållningssätt som bland annat innebär 
en annan systematik.  

Nya direktiv har gjort att fler 
introduktionselever ska erbjudas 
utbildningsplatser på samtliga nationella 
program. Detta kan påverka 
genomströmningshastigheten. I skiftet mellan 
läsåren 18/19 till 19/20 sker en nettoökning 
med preliminärt 50 elever på nationella 
programmen. 

Antalet elever med etablerantersättning har 
visat sig minska något på SFI, samtidigt 
ser vuxenutbildningen en större ökning av 
individer utanför etableringen som återvänder 
sannolikt på grund av minskad tillgång på 
arbetstillfällen. 

Ekonomisk analys 

Resultatet för enheten Introduktions-
programmen/Modersmål/Musikskola är vid 
augusti månads slut -1,1 mnkr. En försämring 
med 1,9 mnkr från juni månads slut. Det 
inkommer mindre pengar ifrån 
schablonersättningen och för asylsökande 
elever än prognostiserat. För Introduktions-
programmen, förberedelseklasserna och 
Välkomsten är underskottet -0,5 mnkr, 
modersmålets underskott är -1,3 mnkr. 
Musikskolan har ett plusresultat på 0,6 mnkr. 

Nationella programmen, särskolorna och 
vuxenutbildningen uppvisar för perioden ett 
positivt resultat. 

Interkommunal ersättning rör utbetalad 
elevpeng till annan huvudman samt 
busskortsersättning. Interkommunal 
ersättning uppvisar för perioden ett fortsatt 
underskott med -1,8 mnkr. 

Prognos 

Underskotten på Introduktions-
programmen/Modersmål/Musikskola kommer 
främst av minskade statsbidrag. Utökningen av 
modersmål/studiehandledning som skett från 
2015 har till stor del finansierats av 
statsbidrag. Statsbidrag som nu minskar, fast 
den lagstadgade verksamheten kvarstår. 

Trots ett högre elevantal än väntat på 
Nationella programmen förväntas enheten ha 
en budget i balans. 

Särskolorna kommer bibehålla ett positivt 
resultat. Ett flertal särskoleutredningar pågår 
som kan komma att påverka resultatet. 

Vuxenutbildningen kommer bibehålla ett 
positivt resultat. 

Prognosen för interkommunal ersättning har 
förbättrats från -5,2 mnkr till -4,2 mnkr vilket 
kan härledas till ett utökat antal elever (samt 
andelen av kullen) vid Tingsholmsgymnasiet. 
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 6,1 12,6 11,1 

Beställning och kvalitet 143,2 358,0 349,8 

Funktionsnedsättning 17,6 27,5 22,8 

Individ- och familjeomsorg 38,2 56,0 59,5 

Äldreomsorg 51,1 74,4 71,6 

Sektor välfärd 357,6 528,5 514,8 

 

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 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 206,7 302,1 324,1 

Kostnader  564,2 830,6 838,9 

Nettokostnader 357,6 528,5 514,8 

Budget 353,2 528,5 510,4 

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

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   542,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -13,6 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 768,1 772,0 -4,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 8,0% 7,0% 1,1% 

Antal medarbetare igenomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 55,1 
 

46,7 8,4 

 

Väsentliga händelser 

Äldreomsorgen och hemsjukvården gick in i ny 
schemaläggning 22/4, Efter vissa 
inkörningsproblem blir schemana bättre för 
varje schemaperiod. Funktionsnedsättning går 
in i ny schemaläggning 21/10. 

För äldreomsorgen har det varit en sommar 
med flera utmaningar, dels att anpassa 
verksamheten till nya arbetssätt och scheman 
samt en större svårighet att hitta 
semestervikarier. Sommarperioden kommer 
att utvärderas för samtliga verksamheter med 
dygnet-runt-insatser. 

 

Arbetet med digitalisering fortsätter. Både när 
det gäller välfärdsteknik och e-tjänster går 
arbetet framåt. Här måste också beaktas 
samverkan med andra vårdhuvudmän. 

Flyktingmottagandet är i år på en betydligt 
lägre nivå än de föregående fem åren. Inget 
ensamkommande barn har placerats i 
Ulricehamn i år. För perioden har det kommit 
53 nyanlända till Ulricehamns kommun, varav 
17 på anvisning, 11 av dessa 17 är 
kvotflyktingar. 

Ekonomisk analys 

Huvudorsakerna till underskottet kvarstår, det 
vill säga lägre intäkter från Migrationsverket, 
enskilda individärenden med stora behov, 
högre personalkostnader inom hemsjukvården 
samt att start av ny avdelning på Ekero inte är 
finansierad. 

Prognos 

Prognoser läggs på IFO -5,0 mnkr, beställning 
och kvalitet -8,9 mnkr, central ledning 1,0 
mnkr, äldreomsorgen -1,0 mnkr och 
funktionsnedsättning 0,3 mnkr. Ett totalt 
prognostiserat underskott på -13,6 mnkr, men 
förbättring mot prognosen efter juni med 0,8 
mnkr. Orsakerna till förbättringen är att 
statsbidrag används till ordinarie verksamhet, 
minskning av externa placeringar missbruk 
samt minskade personalkostnader inom 
äldreomsorgen och funktionsnedsättning. 

Beslut i kommunstyrelsen att öppna upp en till 
avdelning på Ekero påverkar utfallet. 

Påverkansmöjligheten för att hantera de 
minskande intäkterna från Migrationsverket 
och de individärenden som uppstått med stora 
behov är mycket små. 

Samtliga verksamhetschefer har ett tydligt 
uppdrag att se över möjligheten till 
effektiviseringar och anpassningar. 
Kärnverksamheterna har överlag 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 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 12,1 17,4 28,0 

Kostnader  255,2 375,4 377,9 

Nettokostnader 243,2 358,0 349,9 

Budget 238,2 

 

358,0 343,3 

Budgetavvikelse -5,0 0,0 -6,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   366,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -8,9 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 87,8 81,4 6,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 9,7% 8,9% 0,8% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 11,9 7,7 
 

4,1 

 

Väsentliga händelser 

Sommaren är alltid en känslig tid inom 
hemsjukvården. Vi har behövt anlita 
bemanningssjuksköterskor för att klara av 
bemanningen och det har emellanåt varit tufft 
för dem som varit i tjänst. Sommaren har dock 
löpt på utan större incidenter eller 
kvalitetsbrister. En utvärdering av sommaren 
kommer att göras och arbetet med att 
förbereda nästkommande sommar startar 
redan under hösten. 

En ny avdelning har öppnat på Ekero under 
sommaren och hemsjukvården har organiserat 
sig i nya lokaler för att kunna frigöra 
lägenheter till boende på den nya avdelningen. 

Chefsrekryteringar har pågått under 
sommaren och nu finns det enhetschefer på 
plats på de myndighetsutövande enheterna. 
Förhoppningsvis är vi också snart klara med 
rekrytering av enhetschef till hemsjukvården. 

 

 

Ekonomisk analys 

Inom hemsjukvården har vi under sommaren 
varit tvungna att anlita bemanningssköterskor 
då det inte funnits tillräckligt med vikarier att 
anställa. Detta är dock en åtgärd som 
begränsats till sommarveckorna och har nu 
avslutats. Kostnaderna för dessa 
bemanningssköterskor innebär dyrare 
lösningar än om vi kunnat anställa vikarier. 
Det finns också en del kostnadsökningar 
gällande sjukvårdsmaterial och tekniska 
hjälpmedel som inte täcks in av budget. 

Verksamheten ser en fortsatt ökning av 
insatser enligt socialtjänstlagen, främst till 
extern utförare men även utökningen av 
platser på ny avdelning på Ekero. 

I nuläget har vi enstaka brukare med stora 
behov av assistansliknande stöd vilket medför 
stora kostnader. 

Prognos 

De ökade kostnader som vi haft, till följd av 
användandet av bemanningssjuksköterskor 
under sommaren samt ökade kostnader för 
övertid och sjuklöner samt bredvidgångar 
under våren, kommer vara svårt att hämta hem 
under hösten. Kostnadsökningarna inom 
sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel 
bidrar också till ett prognosticerat underskott. 

Den ökande beställningen till extern utförare 
fortsätter att öka som tidigare både avseende 
omsorg och städinsatser. Betalansvar till Södra 
Älvsborgs Sjukhus avseende årets första 
månader finns också med som en del i det 
prognosticerade underskottet. 

Enstaka brukare med väldigt stora behov och 
mycket insatser ger en ökad kostnad varje 
månad. 

Ett par stora bostadsanpassningar kommer att 
ske under hösten. 
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Funktionsnedsättning 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 67,3 97,6 98,4 

Kostnader  84,9 125,1 121,2 

Nettokostnader 17,6 27,5 22,8 

Budget 18,5 27,5 24,4 

Budgetavvikelse 0,9 0,0 1,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   27,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,3 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 197,9 191,8 6,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,5% 6,5% 0 % 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 8,4 9,9 
 

-1,4 

 

Väsentliga händelser 

Behovet av ändamålsenliga bostäder för 
målgruppen ses öka över tid. Under början på 
året har projektering genomförts, fyra av de 
befintliga gruppbostäderna uppfyller inte 
kraven på fullvärdig bostad. 
Ventilationssystemen uppfyller inte 
heller brandkraven. Behovet av nya 
gruppbostäder samt en planering av dessa 
pågår för att möjliggöra verkställighet av beslut 
om bostad enligt laghänvisningen. Ett nytt 
funktionsprogram för gruppbostäder har 
presenterats. 

En del lokaler inom daglig verksamhet är inte 
tillgänglighetsanpassade och det pågår ett 
arbete för att ersätta dessa, det gäller Storgatan 
36 samt Villagatan. Behovet av fler platser ses 
längre fram och en planering för tillbyggnad 
pågår. 

Arbetet med heltid som norm har pågått, med 
utbildningar och aktivt arbete. Ett aktivt arbete 
pågår med implementering inför start i oktober 
med förändrad schemaläggning. 

En brukarundersökning genomfördes under 
2018 vilket planeras även 2019, i syfte att 
undersöka brukares uppfattning kring ett antal 
kvalitetsindikatorer, som ett led i 
utvecklingsarbetet följs resultatet inom 
verksamheten. 

Arbetet i det lokala Vård- och Omsorgscollege 
pågår och aktiviteter för att öka attraktiviteten 
för yrket, exempelvis kvalitetssäkra 
praktikplatser genom utbildade handledare 
samt ambassadörsutbildning. Yrkeshögskole-
utbildningar med inriktning demens samt 
psykiatri planeras med start 2020. 

Samtliga platser på gruppbostäderna har 
fortsatt varit belagda och endast platser på 
servicebostad har varit tillgängliga. 

Ekonomisk analys 

Efter tertial 2 ses ett förbättrat resultat jämfört 
med tidigare under året. Större behov hos 
brukare på olika enhet har medfört högre 
bemanning. Det har även inneburit 
att ersättningen har ökat hos enheter vilket 
påverkar verksamhetens budget 
positivt. Förhållandevis låga sjukskrivningstal 
samt noggrann planering av resurser är 
ytterligare förklaring. 

Avlösning och assistans ses som ett område, 
där den budgeterade timersättningen inte 
täcker de faktiska personalkostnaderna. 

Intäkter har tillkommit som förbättrar 
resultatet något samt först efter september ses 
kostnaderna fullt ut. 

Prognos 

Tillfällig flytt av gruppbostäder och med det en 
utökning av platser kan påverka resultatet, det 
innebär ökade kostnader i samband med flytt 
samt för viss verksamhetsanpassning. Kostnad 
för avlösning och ledsagning samt  
assistansprojekt påverkar resultatet negativt, 
på grund av att kostnaden är högre än 
ersättningen. 

Förändrad schemaläggning väntas ge 
kostnader initialt som ett led i ett 
förändringsarbete. 

Effektivt resursutnyttjande genomsyrar arbetet 
genom dialog och samordning. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 19,1 28,8 39,3 

Kostnader  57,3 

 

84,7 98,8 

Nettokostnader 38,2 56,0 59,5 

Budget 37,5 56,0 57,4 

Budgetavvikelse -0,7 0,0 -2,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   61,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -5,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 82,8 104,7 -21,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,0 4,4 1,6% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 3,4 3,6 
 

-0,1% 

 

Väsentliga händelser 

Jobbspåren inom DUNA (Delegation för unga 
och nyanlända i arbete) fungerar väl. Under 
perioden har det kommit 53 nyanlända till 
Ulricehamns kommun, varav 17 anvisade enligt 
bosättningslagen. Av dessa 17 är 11 
kvotflyktingar. Flyktingmottagandet minskar 
vilket påverkar kommande schablonersättning. 
Ansökan för §37-medel för introduktion av 
föräldralediga i det svenska samhället och för 
förstärkt samhällsorientering för personer som 
har svag språkutveckling har beviljats. 4,5 
årsarbetare är ej tillsatta efter uppstådda 
vakanser. 

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 med mera. Samverkan 
med Militära underrättelse -och 
säkerhetstjänsten genomförs regelbundet. 

Barn och unga och öppenvårdsenheten har 
extra fokus på samverkan med sektor lärande. 
Previct är en digital metod för 

missbruksbehandling och del i att 
förstärka behandlingsutbudet på hemmaplan 
och kommer förhoppningsvis att leda till att 
någon extern placering kan undvikas. 
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på 
Öppenvårdsenheten, utan anmärkning. 

Alla behandlingsassistenter för 
ensamkommande har nu omplacerats eller 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Barn och 
unga har ett större underskott till följd av två 
externa placeringar, och minskade intäkter 
från Migrationsverket. En av placeringarna är 
avslutad och har idag istället en 
hemmaplanslösning på Ungbo. 

Ekonomisk analys 

Individ och familjeomsorgens resultat efter 
årets fem första månader ligger på -662 tkr. De 
statliga ersättningarna från Migrationsverket 
gällande ensamkommande flyktingbarn är 
mycket svåra att beräkna. Dessa ersättningar 
ser ut att bli betydligt lägre än budgeterat och 
utgör därför 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. Efter en mer 
detaljerad prognos kommer det bli färre 
individer än budgeterat på helår. 

Prognos 

Prognosen på helår är en uppskattning av 
förväntade konsekvenser av minskade intäkter 
från Migrationsverket och ökade kostnader för 
några få externa placeringar med psykiatrisk 
problematik som kan komma att uppstå på 
helår. Samverkan med regionen pågår 
intensivt. En extern placering kunde till följd 
av detta avslutas i början av sommaren. I 
summan ingår även ett tillskott på 700 tkr från 
övriga sektorn. Kommunen har tilldelats ca 
860 tkr för att möjliggöra att låta  
ensamkommande, asylsökande över 18 år bo 
kvar i kommunerna, istället för att de flyttar 
tillbaka till Migrationsverket. Av denna 
summa har kommunstyrelsen beslutat att IFO 
tilldelas 410 tkr, vilket är medräknat i 
prognosen.



31 
 

Äldreomsorg 

 
    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 107,3 158,1 157,9 

Kostnader  158,4 232,5 229,5 

Nettokostnader 51,1 74,4 71,6 

Budget 50,6 74,4 72,8 

Budgetavvikelse -0,6 0,0 1,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   75,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 386,9 383,3 3,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 9,0% 7,6% 1,4% 

Antal medarbetare genomsnitt    

med långtidssjukfrånvaro 31,3 
 

25,9  5,4  

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten fortsätter att implementera TES 
(trygghet, enkelhet, säkerhet) i särskilt boende.  
Under året kommer Hökerumsgården att 
driftsätta TES på särskilt boende och under 
nästa år förväntas sista enheten Ryttershov 
vara i drift. 

Arbetet med nya vård- och omsorgsboendet i 
Gällstad pågår. Ekero har öppnat upp en till 
avdelning med elva platser från och med juni, 
detta för att möta behovet av demensplatser. 
Planering pågår för den totala 
lokalförsörjningen. 

På korttidsenheten har trycket fortsatt varit 
väldigt högt, vilket har lett till en hög 
belastning för enheten. 

Äldreomsorgen arbetar aktivt med 
förändringsarbetet gällande schema. 
Förbättringar har skett sedan starten. 
Verksamheten arbetar vidare med att få till 
vissa justeringar som kommer att göra 
förbättringar i upplevelsen av schemat, så som 
flexavtal och framförhållning av schemat. Fem 

av enheterna har gått över till central 
schemaläggning. 

Det var en stor utmaning att rekrytera den 
mängd semestervikarier som behövdes, och 
även under sommaren fanns problem med 
sjukskrivningar. Mycket tid fick avsättas på att 
bemanna verksamheten och personalstyrkan 
har i vissa fall varit något lägre än planerat, när 
annat alternativ inte funnits. 

Ekonomisk analys 

Äldreomsorgens budgetavvikelse för perioden 
beror till allra största del på 
personalkostnaderna. Verksamheten har en 
negativ budgetavvikelse för sjuklöner på 1 
mnkr, övertid på 1,5 mnkr och flexuttag på 0,4 
mnkr. Utöver detta har det arbetats något mer 
tid än budgeterat. Det finns även en negativ 
budgetavvikelse avseende storhelgstillägg för 
perioden med 0,9 mnkr, denna avvikelse 
jämnas ut under året. 

Under augusti månad mottogs ett riktat 
statsbidrag från Socialstyrelsen på 1,4 mnkr, 
vilket i sin helhet har gått in i periodens 
resultat.  

Det har funnits tomma lägenheter under 
perioden och framförallt är det på särskilt 
boende som beställningen under perioden varit 
något lägre, knappt en procent lägre än 
budgeterat. 

Prognos 

Tidigt under året sattes åtgärder in för att 

minska kostnaderna och den negativa 

budgetavvikelsen. Enhetscheferna arbetar med 

sina scheman. Det finns strategiska frågor att 

arbeta vidare med som sjukfrånvaro, 

tillsynskamera och bilanvändande. 

Månadsmöten med varje enhetschef samt 

verksamhetschef, ekonom och 

bemanningsenhet kommer att fokusera på stöd 

och hjälp med bemanningsekonomin. 

Åtgärderna har börjat ge effekt och det finns 

större potential på helheten.
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Sektorstöd service 1,4 2,9 2,1 

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

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

Kommunservice  15,6 25,2 24,8 

Kost 2,6 6,8 6,2 

Kultur och fritid  31,7 48,2 47,4 

Sektor service  50,3 83,2 78,1 

 

    

Resultat (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 161,8 241,2 240,1 

Kostnader  212,1 324,3 318,2 

Nettokostnader 50,3 83,2 78,1 

Budget 54,1 83,2 81,1 

Budgetavvikelse 3,8 0,0 3,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   82,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

    

Personaltal 2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Förän- 
dring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 232,1 232,9 -0,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 7,9% 7,3% 0,8 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 16,6 15,3 1,3 

 

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. 

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. Trycket på antal 

besökare har ökat under våren på Ungdomens 
hus. 

Verksamheten inom enheten bibliotek och 
allmänkultur har pågått enligt plan under 
perioden. Under sommaren genomfördes flera 
aktiviteter för barn, bekostade med statliga 
medel för sommarlovsverksamhet. Bland 
annat genomfördes sommarboken, 
feriearbetande ungdomar höll i 
pysselverkstäder, ett tiotal barn sprejmålade en 
av stadens gångtunnlar under ledning av 
föreningen Streetcorner. I Stureparken hölls en 
välbesökt familjeföreställning Djurovision 
under Uport-veckan. Utställningen "Stämplad" 
visades på stadsbiblioteket. I samarbete med 
STUBO och Kultur i Väst uppförde två 
mexikanska konstnärer en muralmålning på 
ett av hyreshusen på Karlslätt. 

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. 

Kommunservice har arbetat fram ett avtal med 
PostNord gällande leverans av post i 
kransorterna. Förändringen innebär att 
kransorterna får leveranser och hämtning av 
post fem dagar per vecka. 

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. 

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. Lokalvården har köpt in ett system 
som ska underlätta i framtiden för att 
bemanna rätt. Städarkitekten, som systemet 
heter, kommer att uppdateras med bland annat 
ritningar och material på golv. På sikt kommer 
städarkitekten generera en tidsåtgång för 
städning på respektive enhet. Kommunen har 
tecknat ett nytt avtal för kemikalier och 
förbrukningsmaterial via SKL Kommentus. 
Som det ser ut kommer detta att påverka 
Ulricehamns kommun negativt jämfört med 
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tidigare avtal, kostnaderna har ökat markant 
för artiklarna inom området. 

It genomförde en upphandling av ny 
licenspartner under våren och ett nytt avtal har 
tecknats 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 det blir 
viktigt att ställa rätt krav, mycket har hänt med 
tekniken sedan upphandlingen för fem år 
sedan. 

It har idag två kontor, ett i Ulricehamn och ett i 
Tranemo. It har blivit uppsagda från sina 
lokaler och nu pågår arbetet med att hitta ny 
lokal. I första hand letar It efter en gemensam 
lokal för båda kommunerna. 

Sektor service har under året arbetat aktivt 
med projektet heltid som norm. Först ut i 
skarpt läge var verksamhet kost. Verksamheten 
beslutade sig under våren för att ta hjälp av 
planeringsfunktionen när det gäller 
schemaläggning. Den 26 augusti var den första 
dagen för nya scheman. Verksamheten ser att 
det nya arbetssättet kommer underlätta 
framöver då det blir ordning och reda i 
rutinerna. Övriga verksamheter inom sektorn 
så som kommunservice samt kultur och fritid 
kommer under våren 2020 införa de nya 
rutinerna i respektive verksamhet. 

En utmaning inom verksamhet kost gäller 
rekrytering av utbildade kockar. Några har 
under våren avslutat sin anställning då de gått 
till privat verksamhet, annan kommun, 
pension eller annat arbete. Verksamheten 
rekryterar kockar men inte i den utsträckning 
som önskas. Framförallt är de få personer med 
behörighet som söker i samband med 
annonsering. Verksamheten arbetar aktivt för 
att få in duktiga medarbetare till verksamheten 
och ett av verktygen som används är 
validering. Tanken med validering är att 
måltidsbiträden med lång erfarenhet ska få 
möjlighet att validera sina kunskaper till kock 
och därmed få en anställningsbarhet inom 
kockyrket. 

Ekonomisk analys 

Alla verksamheter förutom fastighet redovisar 
ett överskott jämfört med budget efter augusti 
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 eftersom verksamheten 
har mottagit flera statsbidrag som inte varit 
budgeterade. 

Sektorn redovisar en negativ avvikelse på 
elkostnaderna som är ca 0,5 mnkr större än 
budget. Verksamhet fastighet har stått för en 
obudgeterad kostnad på 0,5 mnkr av förstudie 
simhall. 

Några verksamheter har till hösten planerat ett 
flertal utbildningsinsatser och väntar andra 
större kostnader under hösten därav redovisar 
sektorn ett överskott jämfört med budget per 
sista augusti. 

Prognos 

Den samlade bedömningen är att sektorstödet 
kommer att göra ett budgetöverskott på 0,35 
mnkr då övergripande medel inte kommer gå 
åt i den utsträckning de är budgeterade. 
Prognosen för verksamheten It visar på ett 
överskott om 0,55 mnkr då budgeterade medel 
för personal och konsulttimmar inte kommer 
att gå åt enligt plan. Verksamhet kost förväntas 
göra ett överskott på 0,6 mnkr då budgeterade 
medel för personal inte förväntas användas i 
full utsträckning. 

Verksamhet fastighet förväntas göra ett 
budgetunderskott på 0,5 mnkr och detta 
underskott beror främst på att förstudie för 
simhallen är genomförd och denna kostnad 
fanns inte med i budget. 

Överskotten inom verksamheterna väntas 
plana ut vartefter aktiviteter och arbeten 
utförs. 

Några orsaker till att budgetavvikelsen 
förväntas bli lägre vid årets slut är att 
kommunservice har planerade 
utvecklingsinsatser som kommer att startas 
upp till hösten. De arbeten som park och skog 
har planerat för året är till viss del påbörjade 
men inte färdigställda.



34 
 

Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 14,3 0,4 0,4 

Kostnader  -14,6 -1,1 -1,1 

Resultat efter 

Fin. Poster 
-0,3 -0,6 -0,7 

Koncernbidrag 0,9 1,3 1,3 

Resultat före skatt 0,6 0,7 0,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med augusti är 0,6 mnkr 
vilket är 0,1 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 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 166,8 271,6 267,5 

Kostnader  -143,4 -219,7 -209,1 

Resultat efter 

Fin. poster 
23,4 51,9 58,4 

Koncernbidrag -6,7 -10,0 -9,5 

Resultat före skatt 16,7 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 men under 
tertial 2 har leveranserna ändå återhämtat sig 
något. 

Under tertial 2 har VD och elnätschef lämnat 
sina anställningar men ersatts med nya redan 
nu under hösten.  

Nästa steg i arbetet för kommande Energi- och 
miljöcenter är att antagandeförslaget skall upp 
för godkännande i KF i september. Detta är en 
försening i tidplanen vilket gör att detaljplan 
tidigast är klar till årsskiftet. När detaljplanen 
är klar kommer projektet påbörjas med att 
bygga ett mindre fjärrvärmeverk för att ersätta 
pelletspannan vid Sim och Sporthallen. 

I planområdet för Bergsäter har en omfattande 
markundersökning genomförts och arbete för 
att sammanställa ett underlag till projektering 
för VA-ledningar och gator har inletts.  

Ekonomisk analys 

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 
per 2019-08-31 är 16,7 mnkr. Prognosen för 
helåret är 51,8 mnkr vilket är i princip jämfört 
med budgeterat 52 mnkr. 

Totala investeringar i år uppgår till 71,2 mnkr 
mot budgeterat belopp om 115,1 mnkr. Prognos 
uppgår till 104,7 mnkr på helår, vilket hänförs 
till investeringar gällande fiber- och 
elnätsarbetet samt att EMC blir senarelagt. 
Soliditeten bedöms öka till 51% och 
nyupplåning blir 25 mnkr.
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 52,6 76,1 81,6 

Kostnader  -46,1 -70,6 -73,3 

Resultat efter 

Fin. Poster 
6,5 5,5 8,3 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 6,5 5,5 8,3 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   6,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

Väsentliga händelser 

Projektet Karlslätt – trygg och trivsam utemiljö 
med stadsodling, lekplats och aktivitetsyta 
pågår under hösten. Målet är att skapa en 
generationsöverskridande mötesplats som 
välkomnar människor att umgås och aktivera 
sig. 

Stubo kommer även att införa 
parkeringsavgifter på tre bostadsområden 
under hösten. Detta för att förbättra 
trafikmiljön och väghållning samt ta bort 
möjligheten att använda ytorna som 
uppställningsplats. 

Solrosens äldreboende etapp fyra med 
fasadrenovering och byte av fönster är 
färdigställt. Arbetet på Villavägen i Marbäck 
har färdigställts och nu påbörjas liknande 
arbete på Prästgårdsliden i Hökerum. 

Ombyggnation av fastigheten Stadsgränsen 2 
pågår. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 2019-08-31 är 6,5 mnkr vilket är 
1,0 mnkr högre än budgeterat. Den positiva 
budgetavvikelsen avser hyreshöjningar, 
intäkter för standardhöjande åtgärder samt 
nya lokaler. Vakansgraden för bostäder  
beräknas till 1% för året och enligt budget är 
denna siffra 2%. För lokaler är vakansgraden 
fortsatt hög då flera servicelokaler är vakanta, 
varav två större i Dalum. 

Underhållskostnader beräknats till 12,7 mnkr 
mot budgeterat 12,0 mnkr. Soliditeten är 
fortsatt god 47,8 %. Det egna kapitalet uppgår 
till 153,9 mnkr.  

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2019 
Tertial 2 

2019 
Budget 

2018 
Utfall 

Intäkter 1,7 1,4 1,7 

Kostnader  -7,1 -10,1 -9,9 

Resultat efter 

Fin. poster 
-5,4 -8,7 -8,2 

Koncernbidrag 5,8 8,7 8,2 

Resultat före skatt 0,4 0,0 0,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Under maj och juni gjordes en extra satsning 
på företagsbesök med 30 besök på 30 dagar. 
Företagsbesöken ger stor insikt om hur 
näringslivet i kommunen fungerar och vilka 
frågor som är aktuella för företagen. Det ger 
också informationsutbyte om vad som är 
aktuellt i kommunen just nu. 

Det är finns ett stort intresse för etablering på 
industritomterna. NUAB för samtal med ett 
tiotal olika företag som är intresserade av att 
köpa tomt på Rönnåsen eller Hester. 

Arbetet med Vision för Ulricehamns centrum 
pågår, det har hållits två stycken workshops 
med fastighetsägare, kommunala tjänstemän, 
handlare, Näringsliv Ulricehamn och 
Cityföreningen. Styrgruppen har fått i uppgift 
att fastställa en vision efter 
workshopsresultaten tillsammans med en 
kommunikationsbyrå. 

Hemestertrenden har avspeglat sig i 
Ulricehamn och flera av besöksanläggningarna 
har haft långt fler besökare än tidigare år och 
en del har till och med haft besöksrekord. 

Det har varit en händelserik 
evenemangssommar där musiken har tagit stor 
plats, Näringsliv Ulricehamn har varit med och 
stöttat i form av marknadsföring och 
marknadsbidrag till de olika evenemangen. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 19-08-31 uppgår till +/-0. 
Budget för helår är +/-0,0 mnkr, vilket även 
överensstämmer med prognosen.
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Resultatrapport 

Resultatrapport koncernen 

 

      
Belopp i mnkr    2019 2018 

  Not 

 

  Tertial 2 Tertial 2 

Verksamhetens intäkter 1   315,0 345,1 
  Verksamhetens kostnader 2   -1 106,2 -1 090,6 

Avskrivningar/ Nedskrivningar     -78,7 -71,1 

Verksamhetens nettokostnader    -869,9 -816,6 

Skatteintäkter 3   723,7 692,8 

Generella statsbidrag och utjämning 4   227,0 218,3 

Finansiella intäkter 5   16,6 7,5 

Finansiella kostnader 6   -5,5 
691,9 

-6,8 

Resultat före extraordinära poster    91,9 95,2 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader      

Årets resultat    91,9 95,2 

 

Resultatrapport kommunen 

       
Belopp i mnkr  2019 2018 2018 2019 2019 

  Not 

 

Tertial 2 Tertial 2  Budget Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 154,5 169,9 253,9 206,0 206,0 

Verksamhetens kostnader 2 -1 008,3 -980,8 -1 533,4 -1 542,5 -1 554,7 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -47,5 -40,7 -62,9 -66,2 -69,6 

Verksamhetens nettokostnader  -901,3 -851,6 -1 342,4 -1 402,7 -1 418,3  

Skatteintäkter 3 723,7 692,8 1 038,9 1 085,8 1 085,8 

Generella statsbidrag och utjämning 4 227,0 218,3 330,8 338,5 339,8 

Finansiella intäkter 5 23,7 12,9 16,9 16,2 27,6 

Finansiella kostnader 6 -5,4 -5,8 -10,5 10,3 -10,3 

Resultat före extraordinära poster  67,7 66,6 33,7 27,5 24,6 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Skattekostnader       

Årets resultat  67,7 66,6 33,7 27,5 24,6 
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Balansrapport 
 

        
Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen   Prognos 

    190831 180831 190831 180831 2018 2019 
 

TILLGÅNGAR        

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar 8 4,8 6,1 4,7 6,1 5,9 4,2 

Materiella anläggningstillgångar   
 

   
 

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 970,9 1 901,2 784,8 762,1 788,9 809,8 

-Maskiner och inventarier 10 69,8 58,1 66,9 54,8 63,0 68,8 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 92,2 68,4 98,8 68,4 65,4 115,0 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 132,9 2 027,7 950,5 885,3 917,3 993,6 

Finansiella anläggningstillgångar 12 182,2 198,5 946,8 963,7 912,8 944,4 

Summa anläggningstillgångar  2 319,9 2 232,3 1 902,0 1 855,1 1836,0 1 942,2 

        

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 2,9 3,1 2,9 3,1 3,0 2,9 

        

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

-Förråd  12,6 12,9 8,9 9,2 9,3 8,9 

-Fordringar 14 131,2 127,1 83,4 89,0 

 

73,8 72,1 

-Kortfristiga placeringar  31,1 60,2 31,1 60,2 60,0 31,1 

-Kassa och bank  136,7 80,5 62,1 24,9 77,5 57,0 

Summa omsättningstillgångar  311,6 280,7 185,5 183,3 220,6 169,1 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 634,4 2 516,1 2 090,5 2 041,5 2 059,7 2 114,2 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital        

-Årets resultat  91,9 95,2 67,7 66,6 33,7 24,6 

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

-Övrigt eget kapital  1 485,7 1 380,6 1 242,4 1 191,8 1 191,8 1 242,4 

Summa Eget Kapital  1 629,0 1 527,2 1 361,5 1 309,8 1 276,9 1 318,4 

Minoritetsintressen   10,1     

Avsättningar         

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

15,16 21,0 17,1 21,0 17,1 17,5 20,7 

-Andra avsättningar 15 109,5 101,9 37,9 39,2 38,1 37,0 

Summa avsättningar  130,5 119,0 58,9 56,3 55,6 57,7 

Skulder        

Långfristiga skulder 18 605,9 615,3 480,4 490,7 493,0 480,4 

Kortfristiga skulder 19 269,0 244,5 189,7 184,7 234,2 257,7 

Summa Avsättningar och Skulder  874,9 859,8 670,1 675,4 782,8 738,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    2 634,4 2 516,1 2 090,5 2 041,5 2 059,7 2 114,2 

OCH SKULDER        

 



39 
 

Kassaflödesrapport 

 

      
Belopp i mnkr    Kommunen  

 Not   190831 180831 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat    67,7 66,6 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7   71,4 36,0 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    -0,4 -5,3 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital    138,6 97,3 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -9,5 -18,2 

Ökning/minskning förråd och varulager    0,2 -1,7 

Ökning/minskning kortfristiga skulder    -44,5 -51,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    84,8 25,8 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar    -74,8 -41,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    - - 

Erhållna investeringsbidrag    - 1,9 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -74,8 -39,6 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån    - - 

Övriga skulder    - - 

Amortering av långfristiga skulder    - - 

Ökning långfristiga fordringar    -25,0 - 

Minskning av långfristiga fordringar    1,2 0,2 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    - - 

Ökning långfristigt placerade medel    - -0,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -25,4 0,1 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur      

Årets kassaflöde     15,4 -13,7 

Likvida medel vid periodens början    77,5 38,6 

Likvida medel vid periodens slut    62,1 24,9 
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Noter, upplysningar 

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Koncernen Kommunen 

  201908 201808 201908 201808 

Verksamhetsknutna bidrag   70,8 87,0 

Avgifter   28,6 28,4 

Försäljning, hyror   52,2 51,4 

Övriga intäkter   2,9 3,2 

Totalt 315,0 345,1 154,5 169,9 

därav jämförelsestörande poster    

     

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

  Koncernen Kommunen 

  201908 201808 201908 201808 

Personalkostnader inkl. reseers.   628,9 619,6 

Kostnader för pensioner   67,5 52,7 

Bidrag   32,5 33,9 

Köp av verksamhet   129,6 135,3 

Övriga kostnader   149,8 139,7 

Totalt 1 106,2 1 090,6 1 008,3 980,9 

 

Not 3 Skatteintäkter 
  Kommunen 

  Kr/invånare 201908 201808 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  

730,8 695,9 

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid 

-503 -8,2 0,2 

Antal invånare 1/11 föregående år: 23 796   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  

-61 
  

Slutavräkning enl SKL -17   

Att korrigera för året  1,1 -3,1 

Summa skatteintäkter    723,7 692,8 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 

  Kommunen 

  201908 201808 

Inkomstutjämning 164,8 165,1 

Strukturbidrag  
 

Kostnadsutjämning -3,0 -0,7 

Regleringsavgift/bidrag 11,4 2,5 

Utjämningsbidrag LSS 12,9 8,9 

Kommunal fastighetsavgift 33,4 32,4 

Extra Generellt statsbidrag avseende 
mottagning av flyktingar 

 

7,4 10,0 

Totalt 227,0 218,3 

 

Not 5 Finansiella intäkter 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 

Räntor utlämnade lån 
  

6,3 5,5 

Utdelning aktier 
  

5,4 2,0 

Övriga finansiella intäkter 
  

12,0 5,4 

Totalt 16,6 7,5 23,7 12,9 

därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster i 
pensionsportföljen 

10,2 4,0 10,2 4,0 

 

Not 6 Finansiella kostnader 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Räntekostnader 
 

5,3 5,8 

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 

Totalt 5,5 6,8 5,4 5,8 
     

    

Not 7 Specifikation av ej 

likviditetspåverkande poster 
    

Kommunen     
201908 201808 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

47,5 40,7 

Justering för gjorda avsättningar 
   

3,7 1,1 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

0,1 0,1 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

20,1 -5,9 

Totalt 
   

71,4 36,0 

 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 5,9 

 

7,3 

 Investeringar 0,0 0,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -1,2 -1,2 

Överföring från eller till annat slag av tillgång   

Övrigt   

 Redovisat värde vid periodens slut 4,7 6,1 
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 788,9 759,2 

Investeringar 10,5 31,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
 

  

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -29,4 -28,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 14,8  

Övrigt   

Redovisat värde vid periodens slut 784,8 762,1 

Not 10 Maskiner och inventarier 
   

Kommunen    
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 
  

63,0 52,6 

Investeringar 
  

20,0 13,6 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

  

Återförda nedskrivningar 
  

  

Avskrivningar 
  

-16,1 -11,4 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

  

Övrigt     

Redovisat värde vid periodens slut 
  

66,9 54,8 

 
 

Not 11 Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Redovisat värde vid årets början 
  

65,4 73,1 

Investeringar 
  

47,5 18,5 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-14,1 -23,2 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

98,8 68,4 

 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
201908 201808 

Aktier och andelar 219,0 219,0 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

117,2 107,9 

Långfristiga fordringar 610,6 636,8 

Summa finansiella anläggningstillgångar 946,8 963,7 

 

Aktier och andelar 
   

Kommunen   
Antal 201908 201808 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 

Hössna 1:26   2,4 2,4 

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
190,1 190,1 

Totalt 
  

219,0 219,0 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser 
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr 
för Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala 
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2019-
08-31 till 20,9 mnkr. 

Långfristigt placerade medel för pensioner 
   

Kommunen    
201908 201808 

Räntebärande inkl. fonder 
  

57% 41% 

Aktier inkl. fonder 
  

43% 58% 

Likvida medel   
  

0% 1% 

Årets avkastning 
  

10,2 3,9 

Totalt placerat 
  

108,5 107,9 

Långfristiga fordringar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Ulricehamns Energi AB 
  

280,0 255,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,2 1,4 

STUBO AB 
  

281,2 281,2 

Vist Fastighets AB 
  

- 50,0 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 45,3 

Kommuninvest förlagslån   3,9 3,9 

Totalt 
  

610,6 636,8 

 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  
   

Kommunen    
201908 201808 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  

2,9 3,1 

 

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg 
utmed väg 1829. Vägen är färdigställd och bidragets utfall blev 
3,81 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 
25 år. 

Not 14 Fordringar 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Kundfordringar   8,4 2,3 

Fordringar på staten   42,0 36,6 

Interimsfordringar   29,8 45,3 

Övriga kortfristiga fordringar   3,2 4,8 

Totalt 131,2 160,2 83,4 89,0 
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Not 15 Avsättningar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

17,5 15,8 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,2 -0,5 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Personalförändringar 
  

2,7 1,1 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,2 0,4 

Förändring av löneskatt 
  

0,7 0,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt  
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

21,0 17,1 

 

Ingen uppdaterad pensionsprognos har erhållits per 2019-08-31 då 

byte av pensionsleverantör har skett under året. Siffrorna i 

delårsbokslutet utgår från prognos som gjordes 2019-03-31. Detta 

påverkar siffrorna i not 15, 16,17 och 20. 

 

Övriga avsättningar 
   

Kommunen    
201908 201808 

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

36,8 37,9 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-0,4 -0,1 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

36,3 37,9 
     

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,4 1,5 

avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

-0,2 -0,1 

Utgående avsättning 
  

1,2 1,4 
     

Not 16 Pensionsavsättningar 

   
Kommunen    

201908 201808 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

9,4 6,9 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

7,5 6,8 

Summa pensioner 
  

16,9 13,7 

Löneskatt 
  

4,1 3,0 

Summa avsatt till pensioner 
  

21,0 17,1 

Not 17 Pensionsförpliktelser 
   

Kommunen    
201908 201808 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

20,1 17,1    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

441,1 462,5 

Summa pensionsförpliktelser 
  

462,1 479,6 

Finansiella pensionstillgångar 
  

117,2 107,9 

-Marknadsvärde 117,2 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
344,9 371,7 

 

Not 18 Långfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Långfr. lån, Kommuninvest 
  

475,0 475,0 

Skuld för investeringsbidrag 
  

5,4 15,7 

Totalt 605,9 615,3 480,4 490,7 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
201908 201808 201908 201808 

Leverantörsskulder 
  

32,3 21,7 

Skatteskulder o moms 
  

4,9 5,7 

Semesterlöneskuld 
  

28,8 28,0 

Okompenserad ö-tid 
  

1,3 1,3 

Anställdas skatter 
  

16,5 16,0 

Arbetsgivaravgifter 
  

19,8 19,5 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

23,0 36,6 

Övriga interimsskulder 
  

63,2 55,8 

Totalt 269,0 244,5 189,7 184,7 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulderna eller 

avsättningarna 
   

Kommunen    
201908 201908 

Pension till efterlevande 
  

3,8 4,1 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

293,3 307,5 

Livränta  
  

12,5 12,2 

PA-KL och äldre utfästelser 
  

45,4 48,3 

Summa 
  

355,0 372,1 

Löneskatt 
  

86,1 90,4 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

441,1 462,5 
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Not 21 Borgensförbindelser 
   

Kommunen    
201908 20108 

Stadshus AB 
  

96,0 97,5 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 
  

- - 

Förlustansv egna hem   0,2 0,2 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  

7,4 7,8 

Ulricehamns IF   4,5 5,0 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,2 0,1 

Totalt 

  
108,3 110,6 

 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 457 518,3 mnkr och totala tillgångar till 
455 142,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 784,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 772,6 mnkr. 
 

Leasingavgifter lös egendom 

  2019-08-31 2018-08-31 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 0,2 0,2 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,2 0,2 

Senare än 5 år 0 0 
 

0,4 0,4  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,1 0,1 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,1 0,1 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,2 0,2 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0 0 

Framtida finansiella kostnader 0 0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 0 
 

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0 0 

Senare än 5 år 0 0 
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Redovisningsprinciper 
Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). Detta innebär bl.a. att 

intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodiseringar av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Kortfristiga placeringar har värderats till 

verkligt värde. 

Förändrade redovisningsprinciper 

I delåret har redovisningsprinciperna för 

investeringsbidrag (från extern part ej bidrag 

från offentliga organ) samt 

gatukostnadsersättningar ändrats. 

Redovisningen sker enligt RKR R2 Intäkter. 

Ingående värden avseende dessa 

investeringsbidrag och gatukostnadsersättning 

har bokats mot Eget kapital per 2019-08-31.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga 

bolag och kommunalförbund där kommunen 

har minst  

20 % inflytande i. Inga förändringar har skett 

under året i kommunkoncernens 

sammansättning. 

Jämförelsestörande poster 

Extraordinära och jämförelsestörande 

poster 

En post klassificeras som extraordinär om 

följande tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger 

upphov till posten saknar ett tydligt samband 

med den ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan 

typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller 

regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är 
extraordinära men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 

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

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) cirkulär nr , 19:35 2019-
08-22. 

Övriga intäkter 

Redovisningen av investeringsbidrag (från 
extern part) samt gatukostnadsersättning 
redovisas enligt RKR R2, vilket innebär att 
bidragen/ersättningen intäktsförs det året då 
intäktskriteriet är uppfyllt. 

Övriga investeringsbidrag redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 
mark, konst och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider 
tillämpats 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det 
finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, 
teknikskiften, organisationsförändringar). 
Normalt omprövas dock inte tillgångars 
nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 
eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 0,5 mnkr. Om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre 
ändras den normalt bara om det oavskrivna 
beloppet för tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns 
kommun anläggningstillgångarna i olika 
komponenter i de fall nyttjandetiderna för 



45 
 

olika delar i en anläggning väsentligt skiljer sig 
åt, i enlighet med rekommendation 11.4 från 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).  

För anläggningar som komponentindelas 
tillämpas följande avskrivningstider: 

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

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

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. 
lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är 

klassificerad som anläggningstillgång. 

Portföljens förvaltning regleras genom antaget 

reglemente av kommunfullmäktige. Samtliga 

placeringsmedel är värderade till verkligt 

värde. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar 

eller skulder redovisas per likviddagen. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas till 

verkligt värde. 

Avsättningar 

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och 

beräknas pågår till 2023. Avsättningar för 

deponins återställande har tagits upp till det 

belopp som bedöms krävas för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen. Kommunen har 

det ekonomiska ansvaret för återställandet av 

deponin medan Ulricehamns Energi AB fått i 

uppdrag att svara för det praktiska 

genomförandet. I den senaste kalkylen 

Ulricehamns energi från september 2019 

beräknas en återstående kostnad om 35,3 

mnkr. Differensen mellan beräkning och 

avsättning är förhållandevis låg (2,9%) vilket 

motiverar att avsättningen behålls i nivå med 

nuvarande belopp. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de 

företag som ingår i kommunkoncernen 

redovisas enligt BFN K3. För avtal med 

samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som är kända vid 

bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 

beräkningen utifrån att ingen samordning 

kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger 

rätt till särskild avtalspension redovisas som 

avsättning när det är troligt att de kommer att 

leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 

redovisas som ansvarsförbindelse. 

Ingen uppdaterad pensionsprognos har 

erhållits per 2019-08-31 då byte av 

pensionsleverantör har skett under året. 

Redovisade belopp i delårsbokslutet utgår från 

prognos som gjordes 2019-03-31. Detta 

påverkar siffrorna i not 15, 16,17 och 20. 

 


