
Kallelse 
Kommunstyrelsen 
2020-03-27 

Kommunstyrelsen sammanträder 

måndag 2020-04-06 kl 08:00   i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 

Roland Karlsson 
Ordförande



Kallelse 
Kommunstyrelsen 
2020-03-27 

  

 

 

 

 

 

Kallelse/Ärendelista 
 
   
Nr Ärende Dnr 
  

Ärenden på det slutna sammanträdet 
 
Kommunstyrelsens beslutsärenden  

 

1.  Val av justerare, i tur att justera är Niclas Sunding (SD), tisdagen 14 
april 

 

2.  Fastställelse av ärendelista  
3.  Kommunstyrelsens information  
4.  Förvaltningens information  
5.  Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-06 2020/72 
  

Ärenden på det öppna sammanträdet 
Beredning/yttrande-ärenden till kommunfullmäktige 

 

6.  Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun Föredragning 2020/144 
7.  Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 

Föredragning 
 
Kommunstyrelsen beslutsärenden 

2020/56 

8.  Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering 2020/96 
9.  Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar 2020/45 
10.  Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) Föredragning 2019/197 
11.  Ansökan om investeringsmedel för AV-utrustning i 

kommunfullmäktiges sessionssal Föredragning 
2020/89 

12.  Ansökan om investeringsmedel ombyggnad av Vegby skolgård 2019/78 
13.  Ansökan om investeringsmedel för e-arkiv Föredragning 2020/82 
14.  Ansökan om medel ur KS oförutsett för flytt av centralarkiv 2020/134 
15.  Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-04-06 2019/641 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Information om sektor miljö- och samhällsbyggnad 
 
Kl. 9.30 Fika 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
-Nära vård 
 
Sektor lärande 
-Redovisning av resultat elevenkäter 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
-Utvecklingsarbete på byggenheten 
-Bullerkartläggning och åtgärdsplan 
-Samråd Götalandsbanan sträckan Borås-Göteborg 
 
Sektor service 
-Biblioteksplanen 
- Ombyggnad av simhallen 
 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
NU och C                 Fullmäktiges sessionssal 
S och L                  Åsunden 
M och KD              Ätran 
SD               Röstesjön 
V och MP              Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-06 
Dnr 2020/72 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

 Enligt äldre version av delegationsordningen 
  

4.18 

Nr 955/2019, 956/2019 
Nr 2019/357, 2019/294 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-05-15, 2019-04-25 

8.1 

Nr 949/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-12-11 

8.4 

Nr 950/2019, 951/2019, 952/2019, 953/2019, 954/2019 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2019-11-30, 2019-12-30, 2019-10-31 

  
 Delegationsordning antagen 2019-10-31 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 97/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-27 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 58/2020, 73–77/2020,  

Nr 2020/78, 2020/43, 2020/44, 2020/51 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-02-04, 2020-02-14 

2.15 Nr 50/2020, 87/2020 
Nr 2019/700, 2020/42 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte medger 
att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-03, 2020-02-20 
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2.17 Nr 57/2020, 78/2020 
Nr 2016/636 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
2020-02-07, 2020-02-17 

2.22 Nr 60/2020 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2020-01-07 

3 Ekonomiärenden 

3.20 

Nr 69/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-12 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 56/2020 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om inteckning 
eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-07 

5.4 

Nr 69/2020 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-14 

5.6 

Nr 84/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer, samt administrera dessa 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-02-06 

5.8 

Nr 68/2020 
Fatta beslut, samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-03 

5.10 

Nr 65/202 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-12 

5.14 

Nr 47/2020, 48–49/2020, 70/2020, 96/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-06, 2020-02-05, 2020-02-14, 2020-
02-25 

5.19 

Nr 46/2020, 53–54/2020, 55/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02 

5.21 

Nr 42/2020, 71/2020, 80/2020, 81/2020, 93–94/2020 
2020/50, 2020/86, 2020/88, 2020/103, 2020/91 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare på exploateringsenheten 2020-02-03, 2020-02-19, 2020-02-06, 
2020-02-25 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 40/2020, 44/2020, 51/2020, 59/2020, 67/2020, 91/2020, 92/2020, 
98/2020, 99/2020, 100/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02, 2020-02-07, 2020-02-21, 
2020-02-19 
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Sektorchef 2020-01-13 
Rektor 2020-02-11, 2020-02-17 
Verksamhetschef 2020-02-21 

8.4 

Nr 63–64/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-01-31 

8.8 

Nr 43/2020, 45/2020, 61/2020, 72/2020, 86/2020, 88–89/2020, 90/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal 
Verksamhetschef 2020-01-29, 2020-02-06 
Enhetschef 2020-02-10, 2020-02-11 
Rektor 2020-02-18 

8.11 

Nr 95/2020 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Personalspecialist 2020-02-25 

8.16 

Nr 83/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-02-19 
 

8.19b 

Nr 82/2020 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2020-02-17 

8.20 

Nr 62/2020, 79/2020 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2020-02-04, 2020-02-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.3 

Nr 66/2020 
Nr 2020/26 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-02-11 

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 41/2020, 52/2020, 85/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annans kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-05, 2020-02-19 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-04 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020-04-06 
2020/72, löpnummer 711/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 

 Enligt äldre version av delegationsordningen 
  

4.18 

Nr 955/2019, 956/2019 
Nr 2019/357, 2019/294 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2019-05-15, 2019-04-25 

8.1 

Nr 949/2019 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Verksamhetschef 2019-12-11 

8.4 

Nr 950/2019, 951/2019, 952/2019, 953/2019, 954/2019 
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2019-11-30, 2019-12-30, 2019-10-31 

  
 Delegationsordning antagen 2019-10-31 
1 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr 97/2020 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats till 
annan 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-27 

2
  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 58/2020, 73–77/2020,  

Nr 2020/78, 2020/43, 2020/44, 2020/51 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Verksamhetschef 2020-02-04, 2020-02-14 

2.15 Nr 50/2020, 87/2020 
Nr 2019/700, 2020/42 
Avge yttrande som ankommer på kommunstyrelsen när remisstiden inte 
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medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-03, 2020-02-20 

2.17 Nr 57/2020, 78/2020 
Nr 2016/636 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
2020-02-07, 2020-02-17 

2.22 Nr 60/2020 
Organisationsförändringar inom sektorer och kommunledningsstab 
Kommunchef 2020-01-07 

3 Ekonomiärenden 

3.20 

Nr 69/2020 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt 
disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2020-02-12 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 56/2020 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteri om 
inteckning eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-07 

5.4 

Nr 69/2020 
Föra kommunens talan vid lantmäteriförrättning 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-14 

5.6 

Nr 84/2020 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer, samt administrera dessa 
Mark- och/eller exploateringsingenjör 2020-02-06 

5.8 

Nr 68/2020 
Fatta beslut, samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-03 

5.10 

Nr 65/202 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-12 

5.14 

Nr 47/2020, 48–49/2020, 70/2020, 96/2020 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2020-02-06, 2020-02-05, 2020-02-14, 
2020-02-25 

5.19 

Nr 46/2020, 53–54/2020, 55/2020 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02 

5.21 

Nr 42/2020, 71/2020, 80/2020, 81/2020, 93–94/2020 
2020/50, 2020/86, 2020/88, 2020/103, 2020/91 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare på exploateringsenheten 2020-02-03, 2020-02-19, 2020-02-
06, 2020-02-25 

8 Personalärenden 

8.1 

Nr 40/2020, 44/2020, 51/2020, 59/2020, 67/2020, 91/2020, 92/2020, 
98/2020, 99/2020, 100/2020 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
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tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2020-01-30, 2020-02-06, 2020-02-02, 2020-02-07, 2020-02-
21, 2020-02-19 
Sektorchef 2020-01-13 
Rektor 2020-02-11, 2020-02-17 
Verksamhetschef 2020-02-21 

8.4 

Nr 63–64/2020 
Fastställning av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar 
Personalchef 2020-01-31 

8.8 

Nr 43/2020, 45/2020, 61/2020, 72/2020, 86/2020, 88–89/2020, 90/2020 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal 
Verksamhetschef 2020-01-29, 2020-02-06 
Enhetschef 2020-02-10, 2020-02-11 
Rektor 2020-02-18 

8.11 

Nr 95/2020 
Beslut om facklig ledighet med lön 
Personalspecialist 2020-02-25 

8.16 

Nr 83/2020 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Sektorchef 2020-02-19 
 

8.19b 

Nr 82/2020 
Uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2020-02-17 

8.20 

Nr 62/2020, 79/2020 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
Personalchef 2020-02-04, 2020-02-17 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

12.3 

Nr 66/2020 
Nr 2020/26 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
Verksamhetschef 2020-02-11 

22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.2 

Nr 41/2020, 52/2020, 85/2020 
Interkommunal ersättning avseende placering i annans kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2020-01-30, 2020-02-05, 2020-02-19 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/144 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 godkänns. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2019. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 49,5 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr). 

Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597). Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper avseende hur 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och med 2019 kommer 
dessa bidrag och ersättningar att intäktsföras det året som de erhålls. Tidigare års bokförda 
medel har korrigerats i bokföringen mot eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med 
totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018 omräknade enligt nuvarande regler och den delen 
påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr.  
 
Investeringarna under 2019 uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).  

Det ekonomiska resultatet 2019 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-20 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2020/144, löpnummer 925/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2019 godkänns. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2019. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 49,5 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr). 

Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597). Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper avseende hur 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och med 2019 kommer 
dessa bidrag och ersättningar att intäktsföras det året som de erhålls. Tidigare års bokförda 
medel har korrigerats i bokföringen mot eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med 
totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018 omräknade enligt nuvarande regler och den delen 
påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr.  
 
Investeringarna under 2019 uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).  

Det ekonomiska resultatet 2019 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. 
 
Av 2019 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 
51,4 mkr. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun - Årsredovisning 2019 med bilagor. 
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Beslutsunderlag 
Beslut lämnas till 
Revisorerna  
Tf ekonomichef  
 
 
 

Håkan Sandahl  Caroline Ahlberg 
Kommunchef Tf ekonomichef 
 Ekonomifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



 

Årsredovisningsbilaga 2019 

Uppföljning av: 

- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

- Budgetuppdrag 2018 

- Budgetuppdrag 2019 

  



Uppföljning Tertial 3 2(34) 

Innehållsförteckning 
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1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

1.1.1 Ulricehamns kommun ska ha minst 27 000 invånare 2025. 

1.1.1.1 Kommunledningsstab 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

I december månad ökade kommunens befolkning med 26 personer. Folkmängden i kommunen blev därmed 24 668 
personer per den 31 december. Under 2019 har befolkningen sammanlagt ökat med 223 personer. 
Befolkningsökningen under 2019 är högre än i jämförelse med 2018 som var på 149 personer. 

Utfallet för året understiger det satta målvärdet, därför är målet för 2019 ej nått. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 668invånare 24 800invånare 

1.1.1.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Viktigt för att kommunen ska uppnå 27 000 invånare till år 2025 är att skapa möjligheter för personer att bo och 
arbeta i kommunen. Möjligheter som vi på exploateringsenheten bidrar med är att se till att markreserven är god för 
att sedan vidare inom kommunen kunna planlägga och skapa planlagd mark för exploatering och utveckling. 
Markförhandlingar är högt prioriterade inom exploateringsfunktionen och några pågår. En större insats gjordes 
under hösten 2019. Vi bidrar även med att se till att infrastrukturen i kommunen fungerar idag men också med tanke 
på framtiden. En smidig och bra hantering av fastighetsrättsliga ärenden är avgörande för takten på utbyggnaden av 
områden och genomförandet av detaljplaner för att möjliggöra nybyggnation. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

För att kommunen ska växa krävs också en god planering avseende infrastrukturen, dels för biltrafiken men också för 
gång- och cykeltrafikanter. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 668invånare 24 800invånare 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Genomför nulägesbeskrivning inför en ÅVS för en ny förbifart 

 

 Avslutad 

Utred förutsättningarna om nyttan med en ny förbifart överstiger 
kostnaden 

 

 Pågående med avvikelse 

Upprätta åtgärdsplan för bullerutsatta miljöer efter bullerkartläggning 

Åtgärdsplanen är påbörjad och färdigställs under första kvartalet 
2020. 

 Ej påbörjad 

Genomför åtgärdsplan för bullerutsatta miljöer 

 

 Pågående med avvikelse 

Genomför utredning av eventuellt övertagande av väg 1704 

Utredningen är vilande. 
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1.1.1.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Den senaste officiella befolkningsmängden är från den 30 november 2019: 24 642. Vi kan konstatera att 
befolkningsutvecklingen är starkt beroende av hur mycket bostäder som produceras i kommunen och därför är 
kommunens förmåga att planera och verkställa exploatering och utbyggnadsprojekt avgörande för vilken 
befolkningsutveckling kommunen har. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens bidrag till en ökad befolkning inbegriper flera områden. Vi arbetar givetvis med framtagande av 
detaljplaner för att bereda möjligheter att nyttja marken för de ändamål som samhället kräver för att kunna 
expandera. Detta innebär egentligen all planläggning för alla ändamål som vi genomför för att skapa ett samhälle som 
erbjuder möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva företag, bli gammal i samt att hitta infrastrukturella lösningar för 
att få samhället att utvecklas hållbart. Vi utvecklar våra processer för en snabbare och bättre planprocess där vi skall 
undvika förseningar som då blir fördröjande för exploateringsprocessen. Vi vill på detta sätt även bevara 
humankapitalet inom organisationen då annars omsättningen av personal kan få negativa konsekvenser på 
kontinuiteten. Rekrytering av kompetent personal samt utveckling av befintlig personal är mycket viktig för att kunna 
nå målen. 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal invånare i 
Ulricehamns kommun 

24 296invånare 24 445invånare 24 668invånare 24 800invånare 

1.1.2 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska 

1.1.2.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

  

Analys 

Den totala sjukfrånvaron är högre än 2018. Ökningen är generell men störst i sektor välfärd och i 
kommunledningsstaben. Bedömningen är att uppgången kan härledas till ett ovanligt högt genomslag av årets 
influensa och att brister i ledning och styrning p.g.a. av t.ex. omsättning av chefer samt att det inom delar av 
verksamheten har varit brist på vikarier påverkat sjuktalen. Det kan inte heller uteslutas att organisationen har 
"stressats" av det förändringsarbete som införandet av "Heltid som norm" inneburit. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har kartlagt de arbetsplatser som har haft högst sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaron och den del av 
medarbetarna som har varit sjuk ofta. Handlingsplaner har upprättats för de arbetsplatser som har haft hög 
sjukfrånvaro, rehabiliteringsarbetet har intensifierats och ofta sjuka har erbjudits stödjande samtal med chef. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

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

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Kartläggning av sjukfrånvaron och upprättande av handlingsplaner 
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1.1.3 I Ulricehamns kommun ska det under året finnas tillgängliga tomter 

färdiga för försäljning. I centralorten ska antalet inte understiga 

målvärdet. 

1.1.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Detaljplanen för 
Handelsträdgården vann laga kraft i början av 2019 och under hösten såldes samtliga 16 villatomter. Befintliga lediga 
kommunala tomter fördelas enligt följande: 

I centralorten finns ingen ledig tomt till försäljning. Tidigare under året fanns en tomt som återgått till kommunen, 
men den är åter såld. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Efter projektet Handelsträdgården ligger Bergsäter, där det kommer att beredas ca 29 villatomter, dock inte 
kommunala. Detaljplanen är utskickad på granskning. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är 
målinriktad och fokuserad med fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder. I kommunens arbete ligger att 
planera för privata och kommunala bostadsområden. Sektorn arbetar även med strategiska markförvärv som sedan 
kan detaljplaneras för bostadsändamål och en ny översiktsplan för att möjliggöra ökad bostadsbebyggelse. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st 17st 20st 

1.1.3.2 Exploatering 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har en fortsatt stor efterfrågan på tillgänglig mark för bostadsbebyggelse. Detaljplanen för 
Handelsträdgården har vunnit laga kraft under 2019 och samtliga 16 tomter för enfamiljshus har sålts. 

Befintliga lediga kommunala tomter fördelas enligt följande: I centralorten finns ingen ledig tomt till försäljning. 
Tidigare under året fanns en tomt som återgått till kommunen, men den är åter såld. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Enheten har omarbetat köpeavtalen i samband med försäljning för att minska tiden vid ett eventuellt återtagande av 
en tomt. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st 17st 20st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Upprätta informationsblad angående anslutningsavgifter mm vid köp 
av kommunal tomt 

 

 Avslutad 

Genomför detaljplan för Handelsträdgården 

Slutbesiktning av Handelsträdgården ägde rum 2019-10-01 och blev 
godkänd. 
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1.1.3.3 Plan 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Under året har 16 tomter på den antagna detaljplanen Handelsträdgården varit till salu. En tomt återtogs tidigare i år 
av kommunen men har sedermera sålts igen. Utanför centralorten finns fortfarande stort utbud, ca 60 tomter till 
salu. Glädjande är att försäljning utanför centralorten har skett, till skillnad från till tidigare år. 

Inga ytterligare kommunala tomter finns i centralorten för försäljning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt följer arbetet med detaljplanen på Bergsäter som ska ut på granskning under första tertialen 2020. Även 
planläggningen av bostadsområden i Bronäsområdet går framåt. Planarbetet i Snipe och Sanatorieskogen startades 
igång under slutet av 2019. Planeringen med att tillskapa mer ledig tomtmark är målinriktad och fokuserad med 
fortsatt arbete på detaljplanering för nya bostäder men även i arbetet med ny Översiktsplan där den långsiktiga 
bostadsplaneringen framgår. I kommunens arbete ligger även att planera för privata bostadsområden som tillskapar 
småhustomter som inte säljs av kommunen. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kommunägda 
småhustomter färdiga för 
försäljning i centralorten 

0st 2st 17st 20st 

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

bibehållas. 

1.1.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Ulricehamns kommun har hanterat alla barn i kön och kunnat erbjuda plats inom fyramånadersperioden men inte på 
önskad enhet. Några förskolor har haft större utmaningar med att ta emot efter önskemål och då särskilt i 
centralorten och i Gällstad. Marbäcks, Timmeles och Hökerums förskolor är de förskolor som främst har fått ta emot 
barn som inte placerats på önskad enhet. 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på 
förskola inom garantitiden men flera har under våren placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att 
antalet vårdnadshavare som tackar nej till erbjudanden har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på 
önskad förskola. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Efterfrågan ökar och platser behöver 
anpassas i förhållande till efterfrågan i Gällstad  och på Ätradalens förskolor. Hela Ätrdalens förskolor har fyllt sina 
platser under 2019. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

100% 100% 100% 100% 
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1.1.4.2 Förskola 

 Uppfyllt 

Ulricehamns kommun har hanterat alla barn i kön och kunnat erbjuda plats inom fyramånadersperioden men inte på 
önskad enhet. Några förskolor har haft större utmaningar med att ta emot efter önskemål och då särskilt i 
centralorten och i Gällstad. Marbäcks, Timmeles och Hökerums förskolor är de förskolor som främst har fått ta emot 
barn som inte placerats på önskad enhet. 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 och har inte heller fastställda tidsplaner. 

Analys 

Förskolan är i stort behov av utbyggnad för att säkerställa att alla barn får plats på önskat placeringsdatum och inom 
fyramånadersgränsen samt på önskad förskola. Samtliga barn har under året erbjudits placering och placerats på 
förskola inom garantitiden men flera har under våren placerats på annan än önskad förskola. Verksamheten ser att 
antalet vårdnadshavare som tackar nej till erbjudanden har ökat på grund av att placering ej har kunnat erbjudas på 
önskad förskola. Många på grund av avstånd och möjlighet att ta sig till erbjuden förskola. Närhetsprincipen kan 
ifrågasättas då erbjudanden kan ha skett på förskolor över 1 mil från önskat alternativ. Ulricehamns kommun har 
hanterat alla barn i kön och kunnat erbjuda plats inom fyramånadersperioden men inte på önskad enhet. Till hösten 
2020 när Tre Rosors förskola och Lyckans förskola är färdiga kommer tillräckligt med platser att finnas i 
centralorten. Det blir samt även tom platser på alla förskolor i centralorten då vi ser att rotation/överflyttningar av 
barn kommer att göras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utbyggnation av förskoleplatser i områden där efterfrågan är stor eller ökar. Efterfrågan ökar och platser behöver 
anpassas i förhållande till efterfrågan i Gällstad på Ätradalens förskolor. Hela Ätrdalens förskolor har fyllt sina platser 
under 2019 och efterfrågan i området ökar. 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

100% 100% 100% 100% 

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

öka. 

1.1.5.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen visar på en försämring jämfört med föregående år. 80,2% jämfört med 
föregående år 82,6%. Det som enskilt påverkar resultaten är resultaten i matematik vilket korrelerar med resultaten i 
nationella prov (NP). 

Resultatet av de nationella proven är något försämrade jämfört med föregående år. I matematik når 89,2% av 
eleverna godkända resultat, i svenska 93,4% och i engelska är 91,2% av eleverna godkända. 

 
Tre skolenheter har en låg måluppfyllelse, jämfört med övriga skolor, vilket påverkar kommunresultatet negativt. 

Nyanlända elever påverkar resultaten till viss del. Av de 16 elever som är nyanlända upp till årskurs 6 når 4 elever 
godkända resultat i alla ämnen. Här stärks sambandet mellan de låga resultaten i NP svenska som andraspråk. 

Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med språkstörningar och NPF-problematik inte är 
tillräcklig. Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet då 
skolledare inte finns på plats påverkar. 

Meritvärdet har ökat från 218 till 227,8. 

Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i svenska, matematik och engelska. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Samtal om resultaten sker på organisation, grupp/ämnesområde och individnivå. Utifrån analys sätts stödåtgärder in. 

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

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

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

Ett särskilt arbete med professor Madeleine Löwing har genomförts med fokus på ämnet matematik. Resultatet är en 
handlingsplan över vad som behöver vara befäst i varje årskurs. Planen kommer att implementeras och börja 
användas under hösten 2020. 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

84,2% 82,6% 80,2% 100% 

1.1.5.2 Grundskola 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

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

Resultatet av de nationella proven är något försämrade jämfört med föregående år. I matematik når 89,2% av 
eleverna godkända resultat, i svenska 93,4% och i engelska är 91,2% av eleverna godkända. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen visar på en försämring jämfört med föregående år. 80,2% jämfört med 
föregående år 82,6%. Det som enskilt påverkar resultaten är resultaten i matematik vilket korrelerar med resultaten i 
nationella prov (NP). 
 
Blidsbergs skola, Gällstads skola och Hökerums skola har en låg måluppfyllelse, jämfört med övriga skolor, vilket 
påverkar kommunresultatet negativt. Nyanlända elever påverkar resultaten till viss del. Av de 16 elever som är 
nyanlända upp till årskurs 6 når 4 elever godkända resultat i alla ämnen. Här stärks sambandet mellan de låga 
resultaten i NP svenska som andraspråk. 

Analysen visar också att förmågan/kunskapen att ge elever med språkstörningar och NPF-problematik inte är 
tillräcklig. Även organisatoriska frågor påverkar som sjukskriven personal, svårigheter att rekrytera och otydlighet då 
skolledare inte finns på plats påverkar. 

Meritvärdet har ökat från 218 till 227,8. Det är en god överensstämmelse mellan resultaten på NP och betygen i 
svenska, matematik och engelska. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

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

Ett särskilt arbete med professor Madeleine Löwing har genomförts under våren med fokus på ämnet matematik. 
Resultatet är en handlingsplan över vad som behöver vara befäst i varje årskurs. Planen kommer att implementeras 
och börja användas under hösten 2020. Ett särskilt arbete för att identifiera måluppfyllelsen för våra nyanlända 
elever. Nyanlända per skolverkets definition, kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs två gånger per läsår. 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

84,2% 82,6% 80,2% 100% 

1.1.6 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka 

1.1.6.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan är 80,2% vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 

Efter sommarskolan ökade behörigheten till 86,2%. Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik 
som påverkar det positiva resultatet. Behörighet exklusive nyanlända, enbart Stenbocksskolan, är 92,6%. 

Även meritvärdet ökar för åk 9 och är före lovskolan 222 för Stenbocksskolan respektive 220,4 för Ätradalskolan. 
Efter lovskolan visar Stenbocksskolan på ett förbättrat resultat om 223,9 och Ätradalskolan 222,1. 

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

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt betyg. 

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

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

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

Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. Samtliga 
obehöriga lärare får en mentor/handledare. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel elever i 
årskurs 9 som är behöriga 
till något yrkesprogram 
på gymnasiet, (%) 

76,9% 73,9% 80,2% 100% 
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1.1.6.2 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan är 80,2% vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 

Efter sommarskolan så ökade behörigheten till 86,2%. Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik 
som påverkar det positiva resultatet. Behörighet exklusive nyanlända, enbart Stenbocksskolan, är 92,6%. 

Värt att notera att resultatet om 80,7% är det som sektorn själva tagit ur systemet QlikView och att det kan skilja 
någon procentenhet jämfört med det resultat som sedan presenteras i Kolada (Från uppföljning i T2) Resultat i 
Kolada visar på 80,2%. 

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

Även meritvärdet ökar för åk 9 och är före lovskolan 222 för Stenbocksskolan respektive 220,4 för Ätradalskolan. 
Efter lovskolan så visar Stenbocksskolan på ett förbättrat resultat om 223,9 och Ätradalskolan 222,1. 

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

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

Särskilda undervisningsgrupper skapas både på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

Sommarlovsskola erbjuds för de elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt betyg. 

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

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

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

Stöd till obehöriga lärare genom en intern obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig över hela läsåret. Samtliga 
obehöriga lärare får en mentor/handledare. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Andel elever i 
årskurs 9 som är behöriga 
till något yrkesprogram 
på gymnasiet, (%) 

76,9% 73,9% 80,2% 100% 
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1.1.6.3 Stenbocksskolan 

 Uppfyllt 

Se SKA-modulen. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

74,3% 73,5% 81,8% 100% 

1.1.6.4 Ätradalsskolan 

 Uppfyllt 

Analys 

Andelen elever som blivit behöriga till ett yrkesprogram fortsätter att öka. VT 2019 var det 88,3% av eleverna som 
blev behöriga jämfört med 74,7% VT 2018. Då elevgruppen är relativt lite på Ätradalsskolan kan det bli svängningar i 
resultat mellan åren 

I engelska var det 93,3% av eleverna som blev godkända VT19, 89% VT18 och 91,8% VT17. I svenska var det 93% av 
eleverna som blev godkända VT19, 88,8% VT18 och 95,3% VT17. I matematik var det 89,6% av eleverna som blev 
godkända VT19, 81,3% VT18 och 89% VT17 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inför läsåret 19/20 har vi lyckats rekrytera behöriga lärare och har nu full behörighet i matematik, svenska och 
engelska i samtliga årskurser. Under första perioden av höstterminen kommer speciallärare och specialpedagog att ha 
fokus på matematikstöd. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

83,3% 74,7% 76%  

1.1.7 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets 

högskoleförberedande program, med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år ska öka. 

1.1.7.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen elever som når målet är avhängigt hur många elever som väljer en utbildning som ger högskolebehörighet 
och hur många av dessa som klarar vissa specifika kurser. Andelen elever från högskoleförberedande utbildningar 
som når examensmålen sjunker samtidigt som också andelen elever som aspirerar på grundläggande 
högskolebehörighet sjunker enligt kolada värden. Enligt QlikView har andelen elever som faktiskt har tagit examen 
ökat till 94,8%. 
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Nyckelkurser att rikta in målförbättringsarbetet kan dock identifieras. Särskilda satsningar på ökad måluppfyllelse i 
matematik 1, engelska 5 och svenska/svenska som andraspråk 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

79,78% 85,98% 74,42% 100% 

1.1.7.2 Tingsholm 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Värt att notera innan analysen sker är att man måste skilja på statistik från Kolada och från QlikView (vårt 
statistikverktyg). Statistiken redovisad nedan är hämtad från Kolada och där kan vi se att måluppfyllelsen sjunker. 
Däremot när vi analyserar de faktiska (QlikView) elever som examinerats på skolan att den ökat något. Oavsett detta 
är Koladamåttet intressant sett till hur det gått för elevgruppen och då oavsett vilket skola/huvudman de slutfört sina 
studier hos. 

Utifrån dessa premisser analyseras alltså Kolada-statistiken nedan: 

Andelen elever som når målet är avhängigt hur många elever som väljer en utbildning som ger högskolebehörighet 
och hur många av dessa som klarar vissa specifika kurser. Andelen elever från högskoleförberedande utbildningar 
som når examensmålen sjunker samtidigt som också andelen elever som aspirerar på grundläggande 
högskolebehörighet sjunker. Nyckelkurser att rikta in målförbättringsarbetet kan dock identifieras (se nedan). 

Generellt har observerats att lokala elever i åk 9 med högre meritpoäng tenderar att söka sig till annan huvudman. 
Skillnaden (gapet) har dessutom ökat över tid. 

Detta faktum inverkar negativt på Tingsholmsgymnasiets möjligheter att öka måluppfyllelsen. 

   Läsår 

 2016 2017 2018 2019 

Antal elever åk 9 326 316 354 320 

Meritvärde antagna 
Tingsholm exl IMPro 

209,4 197 199,8 215 

Meritvärde antagna 
Tingsholm 

193,3 174,3 193 194 

Meritvärde antagna 
Sjuhärad 

215,6 206 223 233,3 

Gap Tingsholm Sjuhärad 22,3 31,7 30,0 39,3 

Gap Tingsholm Sjuhärad 
exl IMPro 

6,2 9,0 23,2 18,3 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Särskilda satsningar på ökad måluppfyllelse i matematik 1, engelska 5 och svenska/svenska som andraspråk. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

79,78% 85,98% 74,42% 100% 
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1.1.7.3 Nationella programmen 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Andelen elever som når målet är avhängigt hur många elever som väljer en utbildning som ger högskolebehörighet 
och hur många av dessa som klarar vissa specifika kurser. Andelen elever från högskoleförberedande utbildningar 
som når examensmålen sjunker samtidigt som också andelen elever som aspirerar på grundläggande 
högskolebehörighet sjunker. Nyckelkurser att rikta in målförbättringsarbetet kan dock identifieras. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Särskilda satsningar på ökad måluppfyllelse i matematik 1, engelska 5 och svenska/svenska som andraspråk. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

79,78% 85,98% 74,42% 100% 

1.1.8 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende 

enligt LSS § 9.9 ska minska 

1.1.8.1 Funktionsnedsättning 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Beslut om bostad har tillgodosetts och har verkställts inom 90 dagar från beslut i de fall det har varit aktuellt med 
servicebostad. 

3 individer har tackat nej till erbjuden gruppbostadsplats och står därmed som icke verkställt beslut. De tillgodoses 
med bostad enligt SOL eller beviljad annan insats. Personer som har annan placering i annan kommun väntas 
erbjudas plats i samband med utökning av platser. 

3 gruppbostadsplatser har blivit tillgängliga under 2019, varav en utökning i samband med flytt i samband med 
renovering av gruppbostad och evakuerings boende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbeta med boendeplanering för kommande behov. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

89dagar 80dagar 90dagar 78dagar 
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1.1.9 Andelen deltagare vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet som 

vid avslut börjat arbeta eller studera ska inte understiga målvärdet. 

1.1.9.1 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Det totala antalet deltagare vid Arbetsmarknadsenheten 2019 har varit 308. 

Under 2019 har 271 unika deltagare avslutats. 

Vi har registrerat ett resultat på 282 individer. Antalet % till arbete är uträknat utifrån de 282 registreringarna. Vi kan 
registrera ett resultat vid beslutsbyte eller liknande utan att helt avsluta deltagaren. Därav olika siffror. 

271 deltagare är fördelat på 152 kvinnor och 120 män. 

34% av dessa har gått vidare till arbete. 

8% av dessa har gått vidare till studier. 

28% av dessa har återgått till beställare, ex. vis Försäkringskassan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I maj 2019 startade projektet PULS där 1 åa finansieras genom ESF-medel. Målgrupp för projektet är personer som 
behöver upptill ett år för att kunna komma åter till egen försörjning. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

39,63% 35,81% 42% 40% 

1.1.9.2 Arbetsmarknadsenheten 

 Uppfyllt 

Analys 

Det totala antalet deltagare vid Arbetsmarknadsenheten 2019 har varit 308. 

Under 2019 har 271 unika deltagare avslutats. 

Vi har registrerat ett resultat på 282 individer. Antalet % till arbete är uträknat utifrån de 282 registreringarna. Vi kan 
registrera ett resultat vid beslutsbyte eller liknande utan att helt avsluta deltagaren. Därav olika siffror. 

271 deltagare är fördelat på 152 kvinnor och 120 män. 

34% av dessa har gått vidare till arbete. 

8% av dessa har gått vidare till studier. 

28% av dessa har återgått till beställare, ex. vis Försäkringskassan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I maj 2019 startade projektet PULS där 1 åa finansieras genom ESF-medel. Målgrupp för projektet är personer som 
behöver upptill ett år för att kunna komma åter till egen försörjning 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

41% 42% 42% 40% 
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1.1.10 Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år 

efter avslutat försörjningsstöd ska inte understiga målvärdet. 

1.1.10.1 Enhet försörjning o adminstöd 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

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

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

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

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

93% 86% 80% 93% 

1.1.11 Antal personer som en hemtjänsttagare möter ska inte överstiga 

målvärdet. 

1.1.11.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Mätning av kontinuiteten utfördes under hösten 2019. Verksamheten landade på 14 personer som hemtjänsttagaren 
möter. Enheterna arbetar med frågan genom att ha mindre hemtjänstgrupper och tesplanera utifrån kontinuitet i 
möjligaste mån. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett stort arbete pågår med att se över hemsjukvårds och hemtjänstområdena utifrån optimala enheter och väl 
fungerande hemtjänstgrupper sett till storlek och bemanning. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

12 14 14 12 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.2 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för hemtjänst är det höga värden i kundnöjdhet 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

10 10  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Försenad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

1.1.11.3 Hökerumsgården 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

En liten hemtjänstgrupp med 14 medarbetare, vilket är högre än målvärdet. Låg omsättning på personal så bibehållen 
kontinuitet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

13 15,5 14 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Ej påbörjad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.4 Solrosen 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

11 14  12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

1.1.11.5 Ekero 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

12 15,7 14 12 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Pågående med avvikelse 

Samordna TES-planerare för optimal planering 
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1.1.11.6 Centrala hemtjänsten 

 Ej påbörjad 

Analys 

generellt överstiger mätvärdet målvärdet med 2 pers. oklart hur det ser ut just för Centrala hemtjänsten. Vi har en 
ytterst hög sjukfrånvaro vilket till stor del påverkar vårt utfall av hur många medarbetare som den enskilde 
vårdtqgaren möter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi planerar för att dela hemtjänstgruppen dag. Det genomförs initialt i december, så resultat inväntas under 2020. Vi 
för en aktiv diskussion med att hålla TES-planeringen så konstant som möjligt för att minimera antalet personal per 
vårdtagare. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Via TES mäta kontinuitet två gånger per år 

 

 Avslutad med avvikelse 

Samordna TES-planerare för optimal planering 

 

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

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.12.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Resultatet på 85% understeg målvärdet med 5%. Resultatet skiftar mellan de olika enheterna. I Ulricehamn svarade 
116 personer, vilket är 53,2% av de tillfrågade. De delar som brukarna var mest nöjda med var bland annat 
bemötande, trygghet och förtroende. Förbättringsområden är bland annat ensamhet, aktiviteter och utevistelse. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Måltidsmiljön över dygnet har pågått som projekt på alla enheter och nya rutiner har skapats och håller på att 
implementeras. Hemsjukvården och äldreomsorgen har gemensamma pärmar som individen äger. Där information, 
klagomålsblankett och genomförandeplan med mera finns lättillgängligt. Verksamheten har infört anhörigombud på 
alla enheter. Arbete med att kontinuerligt följa upp brukarnas önskemål och utveckla brukarråd och dagverksamhet. 
Uppmuntra till delaktighet vid upprättande av genomförandeplan. Samtal kring ensamhet och fråga vad vi kan bidra 
med för att minska upplevelsen av ensamhet. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

87% 86% 85% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Ej påbörjad 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Pågående med avvikelse 

Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 
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1.1.12.2 Ryttershov 1 

 Uppfyllt 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

93% 88% 91% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Avslutad 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Avslutad 

Upprättande av informationspärm/brukare/enhet 

 

1.1.12.3 Parkgården 

 Ej påbörjad 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

85% 87% 78% 90% 

1.1.12.4 Hökerumsgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende har ökat från 80% år 2017 till 82% år 2018 
till 92% år 2019, vilket är över målvärdet. Deltagarna på brukarrådet upplever stor nöjdhet och kan inte anmärka på 
något. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

80% 82% 92% 90% 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Ej påbörjad 

Användning av relevant välfärdsteknik. 
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1.1.12.5 Solrosen 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi kan nu se ett resultat som ligger över målvärdet, vilket är mycket glädjande! 

Åtgärder/insatser för utveckling 

TES-planering även inne på SÄBO, har nu använts i över ett år vilket kan ha gjort att planeringen mer och mer 
individanpassas. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

86% 88% 92% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

1.1.12.6 Ekero 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

91% 79% 74% 90% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Strukturerade samtal med brukare enligt fastställd modell 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik. 

 

 Pågående med avvikelse 

Fortsatt implementera arbetsmetoden BPSD på demnsboenden 

 

1.1.13 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska inte 

understiga målvärdet 

1.1.13.1 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet med att uppnå målet för ekologiska livsmedel pågår ständigt i köken. Aktuellt mål diskuteras på APT och i 
referensgruppen. Resultatet för inköp av ekologiska livsmedel presenteras i Ekoligan, där kan varje kök följa utfallet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Nytt livsmedelsavtal kommer att leda till att verksamheten i framtiden kommer kunna öka inköpen av ekologiska 
livsmedel. 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
andel (%) 

42% 42,1% 46,7% 45% 

 Andel ekologiska 
livsmedel 

40,7% 42,1%  45 % 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Öka andelen ekologiska livsmedel genom förbättrad 
livsmedelsupphandling. 

 

 Pågående 

Kontinuerlig dialog och uppföljning med personal i köken. Samtalen 
genomförs vid minst fyra tillfällen per år. Fokus på utfallet av 
ekologiska inköp. 

 

1.1.14 Antal utlån på biblioteket per kommuninvånare och år ska överstiga 

rikssnittet. 

1.1.14.1 Bibliotek 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet går inte att följa upp förrän i april/maj då både rikets och Ulricehamns utlåningssiffror är inrapporterade och 
sammanställda. Ulricehamn har legat över riksgenomsnittet de senaste åren. Den totala utlåningen i kommunen har 
minskat med cirka 12000 lån under 2019. Uppskattad siffra 6,5 lån/invånare 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

7,2lån 7lån 6,5lån 6,1lån 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Gallring av beståndet ska göras regelbundet. 

Gallring av beståndet på barn- och ungdomsavdelning, skönlitteratur 
och vissa avdelningar av facklitteratur har gallrats under året. 
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1.1.15 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

ska inte understiga målvärdet. 

1.1.15.1 Badenhet 

 Uppfyllt 

Analys 

Nuvarande målvärde på 25 timmars öppethållande utöver 08.00-17.00 på vardagar, timmar/vecka överstiger med 2 
timmar. Badet öppnar tidigare för morgonbad, samt ökat öppettiderna på helg. På kvällstid måndag till fredag har 
öppettiderna minskat. Ändringarna genomfördes från och med 1 januari 2019 anpassades efter behovet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

28 28 27 25 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

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

Från 1 januari 2019 ändrades  stängningstider för vardagskvällar från 
kl:21 till 20.00. 

1.1.16 Andelen av kommunens befolkning som har tillgång till fast bredband 

med hastigheten 100 Mbit/s ska inte understiga målvärdet. 

1.1.16.1 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

2019 anslöts 1 239 hushåll & företag till fibernätet. Målet för 2019 är uppnått. Preliminära beräkningar för 2019 är att 
77% har fiber installerat och att antal hushåll med fiber i sin absoluta närhet är 88%. Med reservation för att PTS inte 
räknar på exakt samma sätt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Målet är uppnått för 2019. Mål för 2020 är 500 nya anslutningar. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

57,29% 66,43% 77% 75% 

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

minska i förhållande till föregående år 

1.1.17.1 Personal 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Även antalet långtidssjuka ökade under 2019. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förvaltningen har kartlägger långtidssjuka och intensifierar arbetet med rehabilitering i syfte att underlätta 
återgången till arbete. 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

102,5 st 95,6 st 98,8 st högst 90 st 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Stöd för chefer - hur arbetar man med sina rehabiliteringsärenden 

Avslutad som särskild insats men fortsätter som ett led i det i 
grunduppdraget ingående stöd som personalfunktionen levererar till 
förvaltningens chefer. 

 Pågående med avvikelse 

Samverkansmöten med Försäkringskassan 

 

 Avslutad 

Översyn av riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning 

 

 Avslutad 

Kartläggning av långtidssjukfrånvaron 

Avslutas som särskild åtgärd men fortsätter som en del av det i 
grunduppdraget ingående stöd som personalfunktionen levererar till 
förvaltningens chefer. 

1.1.18 Industrimark färdig för försäljning i centralorten ska under året inte 

understiga målvärdet. 

1.1.18.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

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

I Ulricehamns kommun finns efterfrågan på industrimark, främst inom centralorten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

250 000kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 

1.1.18.2 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Det ska tilläggas att utveckling av ett markområde från råmark till planlagd industrimark är en process som tar tid. 
Detta bidrar till att enheten bevakar hushållningen av kommunens tillgängliga industrimark i samband med 
försäljning. 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 

1.1.18.3 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

I dagsläget finns ca 250 000 kvadratmeter industrimark färdig för försäljning inom centralorten. Störst del tillgänglig 
mark finns på Rönnåsens industriområde beläget inom centralorten. Inom andra orter finns ca 75 000 kvadratmeter 
industrimark färdig för försäljning. 

Planläggning av Rönnåsen etapp 2 pågår och förväntas gå ut på samråd under tertial 2 2020. Där tillskapas 
ytterligare industrimark men även ytor för sällanköpshandel vilket det även finns en efterfrågan på. Parallellt sker ett 
arbete med Rönnåsen 1 för att skapa attraktivare tomer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal kvadratmeter 
industrimark färdig för 
försäljning 

246 020kvm 252 623kvm 252 623kvm 150 000kvm 

1.1.19 Andel gymnasieelever från Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram med 

examen inom 3 år ska öka. 

1.1.19.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Yrkeselevernas examensfrekvens har ökat till 72,97% enligt kolada jämförelsen. De faktiska eleverna som har tagit 
examen enligt QlikView är 84,4%. En betydande orsak är att verksamheten tar in fler elever med lägre 
förkunskapskrav och att en allt större andel av dessa saknar behörighet (IMpro) och därför enligt en strikt beräkning 
förväntas klara av både gymnasiet samt vissa grundskoleämnen under tre år. Dessutom är volymerna på dessa 
program lägre vilket gör att stora svängningar kan förekomma. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prioritera ökad måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk, matematik 1 och engelska 5. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

61,76% 70,83% 72,97% 100% 
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1.1.19.2 Tingsholm 

 Uppfyllt 

Analys 

Värt att notera innan analysen sker är att man måste skilja på statistik från Kolada och från QlikView (vårt 
statistikverktyg). Statistiken redovisad nedan är hämtad från Kolada och där kan vi se att måluppfyllelsen sjunker. 
Däremot när vi analyserar de faktiska (QlikView) elever som examinerats på skolan att den ökat något. Oavsett detta 
är Koladamåttet intressant sett till hur det gått för elevgruppen och då oavsett vilket skola/huvudman de slutfört sina 
studier hos. 

Utifrån dessa premisser analyseras alltså Kolada-statistiken nedan: 

Yrkeselevernas examensfrekvens har ökat men är fortfarande klart lägre än för elever på högskoleförberedande 
utbildningar. En betydande orsak är att vi tar in fler elever med lägre förkunskapskrav och att en allt större andel av 
dessa saknar behörighet (IMpro) och därför enligt en strikt beräkning förväntas klara av både gymnasiet samt vissa 
grundskoleämnen under tre år. Det leder till försämrade resultat. Dessutom är volymerna på dessa program lägre 
vilket gör att stora svängningar kan förekomma. 

I övrigt gäller samma förhållande som för elever på högskoleförberedande program vad gäller meritpoäng från åk 9. 
Se tabellen ovan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prioritera ökad måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk, matematik 1 och engelska 5. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

61,76% 70,83% 72,97% 100% 

1.1.19.3 Nationella programmen 

 Uppfyllt 

Analys 

Yrkeselevernas examensfrekvens har ökat men är fortfarande klart lägre än för elever på högskoleförberedande 
utbildningar. En betydande orsak är att vi tar in fler elever med lägre förkunskapskrav och att en allt större andel av 
dessa saknar behörighet och därför enligt en strikt beräkning förväntas klara av både gymnasiet samt vissa 
grundskoleämnen under tre år. Det leder till försämrade resultat 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Prioritera ökad måluppfyllelse i svenska/svenska som andraspråk, matematik 1 och engelska 5. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

61,76% 70,83% 72,97% 100% 

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

inte understiga målvärdet. 

1.1.20.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

För tredje året i rad ligger kundnöjdheten på 94% i ordinärt boende. Målet är satt till 95%. 94% är bland den 25% 
högsta kundnöjdheten i riket. Brukarna är nöjda med personalens bemötande till 99%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

94% 94% 94% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.2 Parkgården 

 Uppfyllt 

Analys 

Antalet personal som brukarna möter har varit stabilt lågt enligt mätningarna 

I brukarenkäterna för hemtjänst är det mycket höga värden i kundnöjdhet 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

95% 95%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.3 Hökerumsgården 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Hemtjänsten har under åren 2017, 2018 och 2019 haft 100% nöjda kunder, vilket är över målvärdet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

100% 100% 100% 95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Ej påbörjad 

Användning av relevant välfärdsteknik 
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1.1.20.4 Solrosen 

 Ej påbörjad 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

91% 96%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Avslutad med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik 

 

 Avslutad med avvikelse 

Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 

 

1.1.20.5 Ekero 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

95% 96%  95% 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

1.1.20.6 Centrala hemtjänsten 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har mycket hög kundnöjdhet enligt vår brukaranalys. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad med avvikelse 

Implementering av arbetsmodellen IBIC 

 

 Pågående med avvikelse 

Användning av relevant välfärdsteknik 

 

 Ej påbörjad 

Införande av dokumentationsombud/enhet/1-2per grupp 
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1.1.21 Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, 

timmar/vecka ska inte understiga målvärdet. 

1.1.21.1 Bibliotek 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet är uppfyllt då stadsbiblioteket har öppet 13 timmar utöver 8-17 på vardagar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

13 13 13 13 
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1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1.2.1 Egen finansiering av investeringar. Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska inte överstiga målvärdet. 

1.2.1.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska utfallet 2019 innebär att det inte har varit aktuellt att nyupplåna medel under året. Målet har 
uppnåtts, men en viktig orsak till detta är att årets investeringar är betydligt lägre än budgeterat. Investeringarna 
uppgår till 147,0 mnkr, vilket ska jämföras med budgeterade 315,2 mnkr. Hade investeringarna nått upp till den 
planerade nivån hade det krävts lånefinansiering. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Nyupplåning de 
senaste fem åren, mnkr 

0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

1.2.2 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska 

uppgå till minst 1,9 procent av intäkterna från skatteintäkter och 

kommunal utjämning 

1.2.2.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 28,6 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av 
intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. Därmed är målet uppnått då målvärdet för 2019 är 1,9 
procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 

 Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

6,1 % 1,8 % 2 % 1,9 % 
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1.2.3 Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt 

resultat minst i nivå med budget 

1.2.3.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunens verksamheter uppvisar en positiv budgetavvikelse på 13,9 mnkr, vilket innebär att målet är uppnått. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Skillnaden mellan 
faktiskt resultat och 
budgeterat resultat. 

29,7 mnkr -1,4 mnkr 13,9 mnkr 0 mnkr 
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1.3 Budgetuppdrag 2018 

1.3.1 Mer hållbart samhälle 

1.3.1.1 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Aktivt arbete med mål och arbetsmiljö 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Följa upp mål för verksamheten ekonomi, personal, arbetsmiljö samt verksamhet 
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1.4 Budgetuppdrag 2019 

1.4.1 Handlingsplanen för miljöberedningen 

1.4.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
Kartläggning av kommunens miljötillstånd är genomförd och presenterad för kommunstyrelsen. Vidare har en 
kostnadsberäkning tagits fram för genomförande av den politiskt beslutade miljöstrategin. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kanslifunktionen inväntar återkoppling om ambitionsnivå för kommunens miljöarbete för att kunna färdigställa 
handlingsplan. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kartläggning av miljötillståndet 

 

 Ej påbörjad 

Handlingsplan färdigställs 

 

1.4.2 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.4.2.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har en utredningsgrupp arbetat med uppdraget om framtida förvaltningslokaler och skollokaler. Det 
breddade uppdraget har omhändertagits inom ramen för utredningsgruppens arbete och rapporten har delgetts 
lokalstyrgrupp. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.3 Dubbel markanvisning 

1.4.3.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Förslag till nya riktlinjerna för markanvisning har arbetats fram under året. Förslaget innehåller ett arbetssätt för att 
ge möjlighet till dubbel markanvisning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De nya riktlinjerna planeras att fastställas av kommunstyrelsen i början av 2020. 
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1.4.4 Möten med Trafikverket 

1.4.4.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har planerade väghållarmöten med Trafikverket två gånger om året. Syftet med mötena är att lyfta 
frågeställningar som väckts inom förvaltningen men även frågor som inkommit från vägföreningar eller boende 
utmed det statliga vägnätet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att träffas två gånger per år bedöms som skäligt utefter de frågor vi som kommun har till Trafikverket. 



 

Årsredovisningsbilaga 2019 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
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1 Förvaltningsledning 

1.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2019 i förvaltningsledningen. 

Därför finns heller ingen uppföljning. 

 



Uppföljning Tertial 3 5(17) 

2 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

2.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

2.1.1 Rekrytering av kompetent personal och minska personalomsättningen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Att arbeta med begreppet 
"Attraktiv arbetsgivare". 

 Uppföljning av 
genomförda åtgärder 
och  analys av långsiktiga 
effekter. 

Uppföljning och analys 

Trivselgruppen och det nya upplägget av 
sektorsinformationen har mottagits positivt av 
medarbetarna. Inom sektorn finns även en grupp 
som arbetar med marknadsföring och rekrytering 
som deltar på bl.a. arbetsmässor för att fånga upp 
intresse och intressera. Detta har visat sig positivt 
då antalet sökanden för en tjänst ökat efter det 
att vi närvarat vid en mässa. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensamma utvecklingsdagar har planerats för 
att stärka samarbetet och förståelsen inom 
sektorn. En trivselgrupp har startats för att 
medarbetarna i de olika enheterna ska få fler 
tillfällen att lära känna varandra. En gemensam 
frukost inom sektorn är ett initiativ från 
trivselgruppen. Gruppen för marknadsföring och 
rekrytering kommer att arbeta aktivt även under 
2020. 

  

2.1.2 Exploateringskalkyler 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Att kommunen inte avsätter 
medel för sina utgifter i 
samband med exploatering. 
Riskkategori 
Finansiell 

Att riktlinjer för 
exploateringsredovisning 
följs. Att genomförda 
projekt slutredovisas. Att 
kalkylerna analyseras 
kopplat till 
kostnadstäckningsgrad. 

 Uppföljning av att 
exploateringsredovisning 
följs. Genomgång av 
slutredovisningar av 
genomförda projekt. 
Analyser av kalkyler 
kopplade till 
kostnadstäckningsgrad. 

Uppföljning och analys 

I varje detaljplan som berör allmän platsmark 
upprättas en exploateringskalkyl som under 
planprocessen revideras ett antal gånger. 
Kalkylen ligger till grund för tecknande av 
exploateringsavtal gentemot extern exploatör. En 
mall för slutredovisning har tagits fram under 
2019 och målsättningen är att slutredovisa ett 
antal större projekt under 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete och samarbete inom förvaltningen 
i samband med upprättande av 
exploateringskalkyler kommer generera att 
kostnadstäckningsgraden blir tydlig i våra projekt. 
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3 Sektor lärande 

3.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

3.1.1 Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Linjeorganisationens 
påverkan 
Riskkategori 
Strategisk 

Utvecklingsarbete i 
ledningsgrupperna, tydliga 
kommunikationsplaner, 
hantering och uppföljning 
av uppdrag 

 Genomgång 
kontinuerligt vid LL och ULL 

Uppföljning och analys 

Gemensamma utvecklingsdagar har genomförts 
under 2019. Ett gemensamt utvecklingsarbete i 
ULL - funktion och kommunikation, målbild. 
Gemensam analys och uppföljning av arbetsåret i 
januari 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensamma utvecklingsdagar genomförda 
tydliga målbilder och uppdrag i våra olika 
funktioner i ledningsgruppen för sektorn. 

3.1.2 Samhällssynen på skolan 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Allmänhetens syn på 
verksamhetens förmåga. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt arbete i SKA 
modulen i Stratsys 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Under 2019 har sektorns ledningsgrupp arbetat 
med att ta fram ett analysmaterial för det 
systematiska kvalitetsarbetet och arbetat med att 
analysera resultaten utifrån detta 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Workshops och utbildningstillfällen för sektorns 
chefer har hållits under året för att stödja 
analysarbetet från attitydundersökning och 
resultat. 
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3.1.3 Små skolenheter 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att säkra 
kvaliteten och likvärdig 
undervisning utifrån 
uppdraget 
Riskkategori 
Strategisk 

Organisera en likvärdig 
utbildning. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Gemensamt analysarbete för att skapa likvärdig 
utbildning för alla barn och elever utifrån de tre 
prioriterade områdena digitalisering; inkludering 
och övergångar under årets sektorsmöten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Kontinuerligt arbete med PALS-
projektledare leder arbetet i 
verksamheten. 

• Föreläsning av Maria Dufva för 
samtliga elever, personal och 
vårdnadshavare i grundskolan skolan 
kring nätetik 

• Likställning av kommungemensamma 
dokument för övergångar mellan 
stadierna 

• Införande  och implementering av 
gemensamt elevhälsjournalsystem, 
PMO, för samtliga EHT inom sektorn 

• Omorganisation i elevregistersystem 
för att säkerställa likvärdighet i den 
administrativa hanteringen av barn 
och elever i kommunen. 

 Uppföljning av 
systematiskt 
kvalitetsarbete 

Uppföljning och analys 

Gemensamt analysarbete för att skapa likvärdig 
utbildning för alla barn och elever utifrån de tre 
prioriterade områdena digitalisering; inkludering 
och övergångar under årets sektorsmöten. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete med att revidera IKT-planen 

Nätverksgruppsträffar med representanter från 
samtliga verksamheter har arbetat under året;  
LITS-grupp, Pedagogiskutvecklingsgrupp, App-
grupp och IKT-förskola. 

3.1.4 Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att rekrytera 
och behålla kompetent och 
behörig personal 
Riskkategori 
Operativ 

Uppdrag kring attraktiv 
arbetsgivare. 

 Kontroll av rapport 
Uppföljning och analys 

Arbete i kommungemensamma gruppen attraktiv 
arbetsgivare 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt arbete enligt plan i de olika 
verksamheterna under året 

3.1.5 Skollagens krav 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

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

Kontrollera resurser och 
behov i verksamheten 

 Kontroll av gjorda 
uppföljningar i Stratsys 

Uppföljning och analys 

Fortsatt arbete med att systematiskt 
dokumentera och följa upp elevernas särskilda 
behov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kompetensutveckling hos personal på olika nivåer. 

Anpassning av fysiska lärmiljöer och översyn av 
ändamålsenliga lokaler. Utredningar har gjorts på 
uppdrag av KS, kring ny F-6 skola och fortsatt 
arbete pågår med utredning kring kommunens 
högstadieskolor under 2020. 

Funktionsprogram har arbetats fram under 2019 
för sektorn 

Kommungemensamma dokument kring övergångar 
och inkludering för att säkerställa elevers 
särskilda behov i de olika verksamheterna har 
tagits fram 
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3.1.6 Rutiner och processer 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Verksamhetsövergripande 
rutiner behöver revideras, 
kompletteras och 
struktureras. 
Riskkategori 
Operativ 

Genom fortsatt 
utvecklingsarbete i den 
nya organisationen 

 Regelbunden kontroll 
av 
dokumenthanteringsplanen 

Uppföljning och analys 

Uppföljning sker via kanslifunktionen ihop med 
sektor lärande. Analys sker i ledningsgruppen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att årligen följa upp och revidera enligt gällande 
rutiner. 

  

3.1.7 Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för otydlighet, misstro 
och bristande tillit. 
Linjeorganisationens 
påverkan i skärpan på 
budskapen. 
Riskkategori 
Operativ 

Genom utvärdering av 
Sektorsmötet vid varje 
möte 

 Genomgång i 
ledningsgruppen (ULL) av 
sammanställning av 
utvärderingarna från 
sektormöten under året 

Uppföljning och analys 

Kontinuerliga utvärderingar och diskussioner vid 
olika sammankomster. Tillvaratagande av 
synpunkter som lämnas in. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Delaktighet genom Teamarbete utifrån 
utvecklingsprocesserna. Inkludering, digitalisering 
och övergångar. Fler arbetande möten ska 
prioriteras under 2020. 

  

Kontinuerlig uppföljning 
Sektor lärandes 
utvecklingsområden 

 Vid Sektorsmöten från 
Teamen 

Uppföljning och analys 

Gemensamt vid sektorsmöten och 
utvecklingsdagar 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Sektorn arbetar vidare systematiskt utifrån en 
gemensam målbild och tydliga uppdrag 

3.1.8 Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Barn, elever och personal 
kan utsättas för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Operativ 

KIA-kontroll av incidenter 
och anmälan om 
kränkande behandling 

 Granskning av protokoll 
Uppföljning och analys 

Uppföljning vid Lärande Ledning under året. 

Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete i 
samverkansarenor. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Systematiskt skyddsrondsarbete samt tätare 
samarbete med ISG i verksamheten 

Övervakningskameror har installerats enligt plan 

Uppdatering av befintliga rutiner. 

Verksamheten använder systemen som har 
utvecklats fram. 
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4 Sektor välfärd 

4.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

4.1.1 Strategisk kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Bemannings och 
kompetensbrist. 
Medarbetarna kan inte 
utföra uppdraget. Kunderna 
får inte det de har rätt till. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontrollera förekomst av 
kompetensutvecklingsplan 
samt handlingsplan för 
välfärdsteknik. 

 Säkerställa att 
planerna är upprättade 

Uppföljning och analys 

Uppföljning och analys sker regelbundet på 
Välfärd lednings ordinarie möten och 
fördjupningsmöten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det finns olika planer att förhålla sig till som följs 
upp och utvärderas regelbundet. 

Kontrollera att målen i 
projektet "Heltid som 
norm" följs. 

 Regelbunden 

uppföljning 

Uppföljning och analys 

Sektorn har ett eget forum för heltid som norm, 
projektstyrgrupp, som sammanträder varje 
månad. Där följs målen upp på varje möte. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Resultaten blir bättre och bättre och det går över 
tid tydligt att se att målresultaten utvecklas åt 
önskvärt håll. 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

 Uppföljning av 

dokumentation. 

Uppföljning och analys 

Denna fråga följs upp på flera plan både på 
sektorsnivå och på kommunnivå. Ett stabilt 
ledarskap över tid är en viktig framgångsfaktor för 
organisationens hållbarhet över tid och detta är 
ett av särskilt utsedda fokusområden för Välfärd 
Ledning under kommande år. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Tillsättning av fler enhetschefer har gjort att 
antalet medarbetare minskat. Det långsiktiga 
målet är att ingen chef ska ha mer än ca 30 
underställda så det är en bit kvar till målet. I 
november hölls en heldag med alla chefer för att 
arbeta med arbetsmiljön och förutsättningar för 
chefer. 

4.1.2 Helhetsperspektiv inom sektorn. 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för brist på samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. Risk för 
fördyrning och att det går 
ut över våra kunder. Vi 
klarar inte vårt uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontrollers 
implementering av 
systemiskt arbetssätt vid 
sektorns ledningsmöten. 

 Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Uppföljning och analys 

Arbetet pågår och 2019/2020 anordnas för ett 20-
tal medarbetare en ny och omfattande utbildning 
i systemteori. En av utvecklingsledarna är 
vidareutbildad i systemteori och handledning och 
bistår verksamheten med sin kompetens inom 
området. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Tillit kommer att under 2020 vara ett särskilt 
fokusområde för sektorn. För att nå en bättre 
tillit så är systemteori ett viktigt verktyg att 
använda i verksamheterna. 
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4.1.3 Lokalförsörjning 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Avsaknad av lämpliga 
lokaler, både 
administrativa- och 
verksamhetslokaler. 
Riskkategori 
Operativ 

Kontroll av 
lokalförsörjningsprocessen 

 Årlig kontroll av 
processen 

Uppföljning och analys 

Det görs var tredje månad en 
uppföljning för ej verkställda 
beslut enligt 
socialtjänstlagen och LSS. 
Detta redovisas till 
kommunstyrelsen och 
kommunens valda revisorer. 

Det finns en fungerande lokalförsörjningsprocess 
med koppling välfärd ledning, 
lokalberedningsgrupp och lokalstyrgrupp. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Regelbunden uppföljning i välfärd ledning. 
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5 Sektor service 

5.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

5.1.1 Framtida rekryteringsutmaningar 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Pensionsavgångar -  hög 
personalomsättning 
- konkurrens 
Riskkategori 
Strategisk 

Rekryteringsutmaning 
 Rekryteringsutmaning 

Uppföljning och analys 
Ett par verksamheter har utvecklat arbetssättet 
med att validera medarbetare med stor 
kompetens som t ex badmästare och kock till 
anställningsbarhet inom yrket. 

Ett flertal verksamheter har ett tätt samarbete 
med arbetsmarknadsenheten, där personer fångas 
upp till verksamheterna för praktikplatser. 

Rekrytering av RPA utvecklare är planerad. 
Tanken är att digitaliseringen i kommunen ska 
komma igång ännu mer med hjälp av denna 
tjänst. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Rekrytering av RPA utvecklare. 

Verksamheterna ska fortsätta arbete med 
validering och det täta samarbetet med 
arbetsmarknadsenheten. 

Processer och rutiner behöver ses över i 
verksamheterna utifrån synsättet vad är möjligt 
att digitalisera och inte. 
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6 Ulricehamns Stadshus 

6.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2019 för Ulricehamns 

Stadshus AB. Därför finns heller ingen uppföljning. 
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7 Ulricehamns Energi AB 

7.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

7.1.1 Rekrytering av kompetent personal 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårt att rekrytera chefer 
och ingenjörer. 
Riskkategori 
Operativ 

Samarbete med 
rekryteringsföretag, 
företag inom bemanning 
och konsulter. 

 Kontroll av antal 
träffar med 
rekryteringsföretag 

Uppföljning och analys 

Löpande kontakt med rekryteringsföretag har 
skett under året. Rekrytering till chefstjänster har 
skett i samarbete med rekryteringsföretag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta ett anpassat samarbete vid lämpliga 
rekryteringar. Strukturera vår process för 
rekrytering i egen regi. 

Attraktiv arbetsgivare 
 Kontroll av genomförda 

undersökningar 

Uppföljning och analys 

Deltagit i mässor på Borås Högskola och 
gymnasium i Borås. Marknadsför oss som attraktiv 
arbetsgivare på sociala medier. Lyfter fram vårt 
företag som samhällsnyttigt i samband med 
marknadsföring/rekrytering. Genomförd NKI som 
visar på bra resultat. Samarbete med Tingsholms 
gymnasiet kring meningsfulla praktikplatser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Satsar vidare på Employee Branding, Planerar för 
ny form av medarbetarenkät. 

7.1.2 Kunskap och kompetens hos medarbetarna 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Felaktigt utförda arbeten, 
människor kan skadas. 
Riskkategori 
Operativ 

Utbildning och information 
 Kontroll av antalet 

utbildningstillfällen 

Uppföljning och analys 

Antalet utbildningstimmar är i snitt 24 
tim/anställd under 2019. Samtliga medarbetare 
utom 2 har genomgått någon form av utbildning 
under året. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt upprätthålla god kunskap genom både 
extern och intern utbildning. Under kommande år 
fokuseras på bland annat säkerhet inom 
elarbeten. 

Följa gällande 
säkerhetsföreskrifter 

 Kontroll av innehåll i 
protokoll och 
tillbudsrapportering 

Uppföljning och analys 

Under 2019 har 17 tillbud och 13 olyckor 
rapporterats. För att betona vikten av 
säkerhetsfrågorna har föreläsning om machokultur 
genomförts samt att säkerhet lyfts som en viktig 
fråga i ledningsgruppen. Antalet skyddsronder har 
ökat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt fokus på säkerhetsfrågor. 



Uppföljning Tertial 3 14(17) 

8 Stubo AB 

8.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

8.1.1 Stort underhållsbehov 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Stort underhållsbehov 
Riskkategori 
Operativ 

Underhållsplan. 
 Utfall redovisas 

löpande på ledningsmöten. 
Stäms av mot ekonomin. 

Uppföljning och analys 

Stubos fastighetsbestånd består till mer än 
hälften av fastigheter byggda på 60- och 70-talen. 
De flesta av dessa är nu i en ålder där omfattande 
renoveringar av byggnadens grundfunktioner 
krävs, t ex nytt klimatskal (tak, fasad, fönster), 
nya rörstammar, dränering och el. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En del av underhållet hanteras inom ramen för 
den årliga underhållsbudgeten och en del 
hanteras som reinvestering. Det krävs ökningar av 
båda dessa budgetposter under de kommande 
åren. Det är därför mycket viktigt att ha en 
fortsatt god intäktsutveckling. 

8.1.2 Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Brist på färdiga 
detaljplaner gör att 
nyproduktion inte kan göras 
i tillräcklig takt och 
omfattning. 
Riskkategori 
Strategisk 

Driva och bevaka 
detaljplaneprocesser. 

 Uppföljning sker 
löpande på ledningsmöten 
och rapportering till 
styrelse. 

Uppföljning och analys 

Stubo äger ingen byggbar mark men genom 
detaljplaner kan det tillskapas byggrätter på flera 
av de befintliga fastigheterna. Ytterligare är det 
flera fastigheter som idag inte kan förändras och 
utvecklas p.g.a. "prickmark" och där behöver 
detaljplaner drivas för att möjliggöra utveckling i 
form av renovering, förtätning, nya uteplatser, 
nya komplementbyggnader etc. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planbesked har sökts och fler planprocesser är 
igång eller ska starta. 

8.1.3 Otrygghet 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Ökad upplevd otrygghet i 
bostadsområdena, ökad 
skadegörelse, kriminella 
gäng etc. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerhetshöjande insatser 
i bostadsområdena enligt 
plan. 

 Avstämningsmöten 
kvartalsvis. 

Uppföljning och analys 

Ulricehamns kommun är en trygg kommun med 
relativt lite kriminalitet och utanförskap. Dock ser 
vi problemen i Borås men även på mindre orter 
som Tranemo och vi behöver aktivt arbeta för att 
förbygga och motverka en liknande utveckling i 
våra bostadsområden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo jobbar förebyggande med insatser för att 
engagera hyresgäster och skapa social samvaro i 
våra bostadsområden. Vi jobbar även med 
tekniska insatser såsom installation av 
passersystem,  förbättrad belysning samt i några 
utrymmen även kameraövervakning. 

8.1.4 Offentlighet och sekretess 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk för bristande 
efterlevnad av lagkrav för 
offentlighet och sekretess 
samt integritetsskydd (PUL, 
GDPR) 
Riskkategori 
Operativ 

Kontrollera att lagkravet 
efterlevs. 

 Dokument och rutiner 

är i drift. 

Uppföljning och analys 

Projektinsatsen har slutförts under 2019 och 
rutiner finns. Risken ej prioriterad för 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete med rutiner och implementering har 
genomförts. Rutiner och implementering har 
synats av dataskyddsombuden via samarbetet 
inom 7-miljö. 
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8.1.5 Fastighetsutveckling 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att nyproduktion och 
ombyggnation bromsas av 
osäkerhet kring 
investeringsbidrag. 
Riskkategori 
Finansiell 

Frågan bevakas och 
projekt bromsas i 
avvaktan på besked. 

 Uppföljning av 
protokoll. 

Uppföljning och analys 

Investeringsbidraget utgör en betydande andel 
(15-20%) av byggkostnaden. Eftersom marknaden i 
Ulricehamn inte tål lika höga hyror som i större 
städer blir Stubos kalkyl pressad och 
investeringsbidraget krävs för att kalkylen ska gå 
ihop. Utan investeringsbidrag riskerar vi dels 
direkt nedskrivning eftersom byggkostnaden 
överstiger byggnadens marknadsvärde och 
dessutom vakanser (vilket leder till ekonomisk 
förlust) om hyresnivåerna blir höga. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett projekt bromsades under 2019. Frågan har 
bevakats och under 2020 planeras ansökan om 
investeringsbidrag och projektering slutförs. 
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9 Nuab 

9.1 Uppföljning av kontrollaktiviteter 

9.1.1 Ägardirektiven 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Ägardirektiven är otydliga 
och behöver utgå från en 
gemensam målbild med 
förvaltningen. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av VD med 
styrelsen och VD i 
moderbolaget. 

 Uppföljning av om 
frågan om ägardirektiv är 
hanterad. Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Är aktuella ägardirektiv 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Behöver hållas uppdaterat stämma av vid 
förändring. 

9.1.2 Budgetuppdrag 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårighet att arbeta med 
ofinansierade uppdrag. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av VD i 
lämplig gruppering. 

 Uppföljning av om 
frågan med ofinansierade 
uppdrag är hanterad. 
Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Budgetprocess följs upp med Styrelsen och 
Stadshus styrelse och presidier med uppdrag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.3 Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

NUAB som varumärke kan 
försämras. 
Riskkategori 
Operativ 

Dagligen kontrollera 
flödena på sociala medier 

 Genomgång av gjorda 
skärmdumpar. 

Uppföljning och analys 

Vi arbetar dagligen med att gå igenom inlägg för 
att minimera risken 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Kommunikation gentemot 
media och allmänheten. 

 Genomgång av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning och analys 

Har under hösten 2019 genomgått mediakurs samt 
skrivit en mediapolicy. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.4 Ärendehanteringsprocessen 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

NUAB är inte påkopplade 
till Ephorte och kan därför 
missa motioner och 
medborgarförslag som ska 
svaras på. 
Riskkategori 
Operativ 

Flöde av motioner och 
medborgarförslag till 
NUAB. 

 Uppföljning av 
mejlkonversation med 
kanslichef. 

Uppföljning och analys 

Har avstämningar kring motioner, men är inte 
påkopplade i systemet vilket innebär att det 
hänger på kommunikation mellan kommunen och 
NUAB. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.5 Säkerhetsarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Svårigheter att hantera 
hotfulla och/eller 
påverkade personer. 
Riskkategori 
Operativ 

Dialog med kommunens 
säkerhetssamordnare 
kring rutiner och åtgärder. 

 Uppföljning av om 
kontakt med kommunens 
säkerhetssamordnare är 
gjord samt att det 
förebyggande arbetet är 
igång. 

Uppföljning och analys 

Informationsmöte och åtgärder är gjorda. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Årligen genomgång för att hålla oss ajour i frågan. 
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9.1.6 Bemanning 

Risker Kontrollaktiviteter Uppföljning Kommentar 

Risk att arbetsbelastning 
blir för hög för 
medarbetarnas hälsa och 
kvalitet på arbetsresultat. 
Riskkategori 
Operativ 

Uppföljning av 
arbetsbelastning 

 Uppföljning av 
verksamhetsplanen 

Uppföljning och analys 

Arbetsbelastningen är hög, men avstämningar 
med personal sker regelbundet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Budgetarbetet 
 Uppföljning av 

minnesanteckningar 

 

 



 

Årsredovisningsbilaga 2019 

Uppföljning av: 

- Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning  

- Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

- Biblioteksplan 

- Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

- Plan mot våld i nära relationer 

- Handlingsplan för jämställdhet 

- Äldreomsorgsplan 

- Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun  

- Riktlinjer för bostadsförsörjning 

- Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

- Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn 

- Plan mot våldsbejakande extremism 

- Handlingsplan landsbygdsutveckling 
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1.1 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 

1.1.1 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 

kommuns inne- och utemiljöer. 

1.1.1.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet arbetar med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Under 2019 
genomfördes åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns Resurscenter och Ryttershov. Höjdgatan och Stadshuset 
genomförs under 2020. 

 Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Uppdatera tillgänglighetsdatabasen 

Ständigt pågående när lokaler byggs om eller till. Nya lokaler läggs 
också in. 

 Pågående med avvikelse 

Tillgänglighetsåtgärder 

Genomförande pågår enligt beviljade medel 2019. Nya medel ur 2020 
år investeringsbudget kommer att sökas. 
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1.2 Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 

1.2.1 Risk/sårbarhet Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, 

räddningstjänst och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver 

förbättras. Uppdrag Initiera samarbete som ökar samverkan och 

kännedomen om varandras behov vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. 

1.2.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Detta genom samarbete via 
krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikationsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande säkerhetsfrågor, krisberedskap, kriskommunikation och höjd beredskapsplanering 
mellan kommunen och UEAB har genomförts under 2019. 

Samverkan mellan polis, räddningstjänst, SÄS och kommunen gällande stabsarbete, samverkansformer och 
kommunikation har påbörjats under 2019 inom ramen för samarbetet mellan beredskapssamordnare i Sjuhärad. 

  

1.2.1.2 Kommunikation 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbetet mellan kommunen och UEAB har förbättrats gällande kriskommunikation. Detta genom samarbete via 
krisberedskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kommunikationsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan gällande bland annat kriskommunikation och höjd beredskapsplanering mellan kommunen och 
UEAB har genomförts under 2019. Ett förslag till Inriktning för kriskommunikation finns framtaget, där 
förvaltningens och bolagens respektive kommunikationsansvar beskrivs. 

1.2.1.3 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Samarbete sker med kommunens säkerhetssamordnare. WC i skidor gav också tillfälle till samarbete i 
säkerhetsfrågor med ökad förståelse för varandras behov. NIS-lagstiftningen, där främst elnätet omfattas, har 
inneburit uppdatering av hur säkerhetsfrågor hanteras. Samarbete sker med VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp) 
vilket föranletts av det stora fotogenutsläppet på RV 40 sommaren 2016. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samverkan i ovan nämnd form. Utbildning i säkerhetsfrågor för ledningsgruppen planeras under 2020. 
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1.2.2 Risk/sårbarhet Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. Uppdrag 

Skapa krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan. 

1.2.2.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Miljö och samhällsbyggnad tog 2015 fram en risk- och sårbarhetsanalys för sektorn. Risk- och sårbarhetsanalysen 
innehåller prioriterade åtaganden och kritiska beroenden, oönskade händelser samt en förmågebedömning. De 
prioriterade åtagandena är kontroll och rådgivning miljö och bygg och strategisk expertis. Utpekade risker är 
snöstorm, epidemi/pandemi, höga flöden, trafikolycka med farligt gods och otjänligt dricksvatten.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

I risk- och sårbarhetsanalys identifierades ett antal åtgärder som kan genomföras för att öka förmågan att 
upprätthålla prioriterade åtaganden. Den första åtgärden påpekades som extra viktig, då den även innefattar flera av 
de andra åtgärderna. 

• Att se över och öva. Samarbeta och samverka mellan olika kompetenser inom verksamheterna. Återinföra 
och arbeta vidare med vattengruppen så att rutiner faller på plats. 

• Stäm av med externa aktörer för att upprätthålla tänkta avtal och scenarion. 

• Personella överenskommelser är informella. Undersöka om det går att göra dem formella. Se vidare över 
andra användningsområden. 

• Alternativt kommunikationssystem vid samhällsstörningar. 

• Undersök möjligheterna att komma åt relevanta IT-system på andra platser än stadshuset. 

1.2.2.2 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 

• Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 

  

1.2.2.3 Grundskola 

 Uppfyllt 

Analys 

Varje chef har en krisplan i sitt verksamhetsområde som bygger på den mall som är framtagen av säkerhetschefen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

• Se över gällande mall och komplettera med riktlinjer från Skolverket 

• Planen ska innehålla hur verksamheterna hanterar inrymning. 
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1.2.2.4 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Det har under 2016 och 2017 tagits fram en organisation för beredskapsarbetet. I det kommungemensamma arbetet 
har också organisation för Tjänsteman i Beredskap (TIB) satts igång och fungerar nu på ett mycket bra sätt. 

Arbetet med krisplaner för respektive verksamhetsområde pågår för fullt med bra stöd från kommunens 
krisberedskapssamordnare. 

Sektor välfärd (genom verksamhetsområde IFO) har ett samordningsansvar för krisstödsarbetet i kommunen som 
numera också fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2020 göra färdigt krisplaner för sektor välfärd. Tillsättandet av tjänsten som krisberedskapssamordnare har 
blivit ett mycket bra stöd till verksamheten för att arbeta på ett bättre och mer strukturerat sätt med frågan. 

1.2.2.5 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbete med framtagande av en sektorsspecifik krisplan har pågått under året och krisplaner har tagits fram i några 
verksamheter såsom fastighet och kost. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kring att utveckla krisplanerna kommer att fortgå tillsammans med krisberedskapssamordnare. 

1.2.3 Risk/sårbarhet Personalens geografiska placering är sårbar om man 

inte kommer åt kommunikationssystem. Uppdrag Inventera vilka som 

finns, samt hur dessa kan komma till användning vid kris. 

1.2.3.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget är otydligt formulerat. Det finns fortsatt svårigheter att kommunicera med e-post och telefoni om 
störningar i dessa system uppstår. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2019 har en ny intern vägledning gällande kriskommunikation tagits fram. Den kommer fastställas i början av 
2020. Länsstyrelsen har gett ut en vägledning kallad "när de ordinarie kanalerna inte räcker till - kriskommunikation 
under svåra förhållanden. Dessa vägledningar finns tillgänglig i kommunens krisstab. Aspekten av att kommunicera 
på alternativt sätt tas även med i kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

1.2.4 Risk/sårbarhet Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter 

drabbas hårt. I vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. 

Uppdrag Utred vilken prioriteringsordning som behövs för drift av 

fastigheter och kartlägg vilka reservkraftsresurser som krävs för att 

tillgodose driften. 

1.2.4.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnare att utreda vilken prioriteringsordning 
som behövs för drift av fastigheter och kartlägga vilka reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften.  
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1.2.5 Risk/sårbarhet Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, 

samt vilka som har möjlighet att använda dessa. Uppdrag Inventera vilka 

resurser i form av maskiner, teknik, verktyg etc. som finns att tillgå vid 

en krissituation. 

1.2.5.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att inventera vilka maskiner, 
teknik och verktyg som finns att tillgå vid en eventuell krissituation. Behovet kommer också att identifieras. 

1.2.5.2 Ulricehamns Energi AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Vi har maskinella tillgängliga resurser i form av reservelverk, tyngre fordon (lastbilar och grävmaskiner, hjullastare 
etc.), reservvattentankar, sandsäckar, vattenslang samt Plan för nödvattenförsörjning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vi gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser och har uppdaterade krisplaner för UEAB:s verksamheter. Ständig 
beredskap i form av personella resurser och maskiner. 

Arbete pågår med mottagningsstation för el som innebär förbättrad redundans för leverans av el. 

1.2.6 Risk/sårbarhet Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström 

inte finns att tillgå. Uppdrag Införskaffa powerbanks, solcellsladdade 

eller 12-voltsladdare. 

1.2.6.1 Kansli 

 Uppfyllt 

 Analys 

All personal har fått powerbank i julklapp 2018 (dock tänkt huvudsakligen för privat bruk men kan även användas för 
att ladda teknisk utrustning som används i tjänsten. Krisledningsstab och tjänsteman i beredskap har powerbanks för 
att kunna ladda mobil, RAKEL-station etc. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt inventering och inköp av lämpliga reservkällor för laddning av för arbetet nödvändig teknisk utrustning. Tas 
med i kommande kontinuitetsplanering och reservkraftsutredning under 2020 och framåt. 

  



Uppföljning Tertial 3 10(33) 

1.2.7 Risk/sårbarhet Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad 

händelse finns idag inte, något som kan leda till förvirring och stora 

konsekvenser vid bl.a. storm. Uppdrag Upprätta en plan för vilken/vilka 

platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats och hur många som 

kan inrymmas vid en oönskad händelse. 

1.2.7.1 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet har påbörjats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet kommer tillsammans med säkerhets-/krisberedskapssamordnaren att upprätta en plan för 
vilken eller vilka platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats (eventuellt flera) samt hur många som kan 
inrymmas vid en oönskad händelse. 
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1.3 Biblioteksplan 

1.3.1 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett 

funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket såväl som 

det digitala. 

1.3.1.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteken är tillgängliga fysiskt för personer med olika funktionsvariationer.  Bibliotekarier har under året erbjudit 
stöd vid nedladdning av e-böcker samt teknisk support till besökarna och behovet ökar. Biblioteket erbjuder medier 
för att läsa på annat sätt till exempel böcker på lättläst svenska, storstil och talböcker. Äpplehyllan med litteratur om 
och för funktionsnedsättningar har uppdaterats och fått en ny och mer tillgänglig placering.  Biblioteket registrerar 
låntagare som har behov av att få böcker upplästa för sig i Legimus där de kan ladda ned talböcker direkt till sin 
dator, surfplatta eller telefon. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet i planeringen av det nya stadsbiblioteket. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal besökare på 
bibliotekets hemsida 

23 853 23 346 20 813 23 500 

 Antal utlån av 
talböcker 

 1 570 1 129 1 570 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Hemsidans information ska vara aktuell, lätt att förstå och hitta samt 
vara mobilanpassad och möjlig att få uppläst med talsyntes. 

Bibliotekets hemsida är mobilanpassad och går att få uppläst. 

 Avslutad 

Biblioteket ska erbjuda medier anpassade för olika sätt att läsa t ex 
storstil, talböcker, lättläst. 

 

 Avslutad 

Äpplehyllan på stadsbiblioteket lyfts fram och görs mer tillgänglig. 

Äpplehyllan har fått en bättre placering i biblioteket och gjorts mer 
tillgänglig och synlig. Beståndet har setts över och aktualiserats. 

1.3.2 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för 

att vidga deltagandet. 

1.3.2.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket lägger stort fokus på uppsökande verksamhet till de prioriterade grupperna: barn och ungdomar, personer 
med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt äldre i ordinärt 
boende. Bibliotekarier har besökt äldreboenden för högläsning och läscirklar, Familjecentralen för att delta i 
språkcaféer med barn och deras föräldrar och skolor för att ha bokprat för elever i årskurs 1-6. I projektet "Gränslösa 
bibliotek" med stöd av Sjuhärads kommunalförbund har biblioteken i Sjuhärad samarbetat kring aktiviteter för att nå 
nya invånare i Sverige. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiviteter 
171 206 185 200 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Utvecklingsprogrammet Bokstart - Idélabbet, genomförs 

Projektet avslutades i september 2019. Arbetssättet kring 
tjänstedesign fortsätter främst kring utformandet av verksamheten 
för barn. 

 Avslutad 

Bibliotekarier arbetar med uppsökande verksamhet t ex språkcaféer 
på Familjecentralen. 

 

 Avslutad 

Husvagn för uppsökande och läsfrämjande verksamhet 

En husvagn har köpts in med hjälp av medel från Stärkta bibliotek. 
Under vintern gestaltas den utvändigt av en konstnär för att kunna 
användas med start våren 2020. 

1.3.3 Vi ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån. 

1.3.3.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ulricehamns bibliotek har legat en bra bit över riksgenomsnittet i antal barnbokslån tidigare år. Utlånen av 
barnböcker under 2019 har minskat något men det torde ändå innebära att målet uppfyllts under 2019. En 
jämförelsesiffra för riket finns inte förrän i april/maj. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Barnbokslån i 
kommunens folkbibliotek, 
antal lån/barn 0-17 år 
jämfört med riket 

19 19,6   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Bibliotekarier arbetar med läsfrämjande åtgärder enligt 
styrdokumentet Kulturtrappan. 

Under året har bibliotekarier genomfört 100 bokprat för elever i klass 
1-6 i skolorna utanför centralorten samt friskolor. 

 Avslutad 

Minst 40 % av medieanslaget ska användas till inköp av barn- och 
ungdomsmedier. 

 

1.3.4 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka 

medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens. 

1.3.4.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Både i det dagliga arbetet och vid speciella stödtillfällen arbetar biblioteket med att öka användarnas kompetens på 
det digitala området. På stadsbiblioteket finns möjlighet att få teknisk support av IT-bibliotekarier en eftermiddag 
varannan vecka eller efter tidsbokning.  Många myndigheter hänvisar kunder till digitala tjänster på webben och 
bibliotekspersonalen får ofta hjälpa besökare med dessa ärenden. Under 2019 har bibliotekspersonal deltagit i av 
regionbiblioteket anordnad kompetensutveckling kring digitala tjänster och medie- och informationskunnighet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal frågor vid 
tekniksupport vid öppna 
stödtillfällen 

 24 102 30 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Vi uppmärksammar temaveckor kring MIK och digital delaktighet. 

Biblioteket erbjuder teknisk support regelbundet. 

 Avslutad 

Bibliotekarier har öppna stödtillfällen för tekniksupport. 

 

1.3.5 Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka. 

1.3.5.1 Bibliotek 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Biblioteket informerar via trycksaker, på hemsidan och på informationsmöten om Boken kommer-servicen till de som 
har svårt att ta sig till biblioteket. Bibliotekarier deltar vid informationsträffar för personal inom äldreomsorgen, 
föreningar och vid träffpunkter för äldre. Biblioteket registrerar personer som talbokslåntagare hos Legimus. Detta 
ger dem behörighet att själva ladda ned talböcker till mobil, surfplatta eller dator. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utvecklingen på det digitala området gör att talbokslåntagare själva kan ladda hem talböcker vilket medför att 
bibliotekets hemskickning minskar. 

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiva Boken 
kommer-låntagare 

25 23 23 24 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Informera om bibliotekets Boken kommer-service bl.a. till personal 
inom äldreomsorgen 

 

1.3.6 Det nya stadsbiblioteket fungera som en demokratisk och kulturell 

mötesplats för alla. 

1.3.6.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under hösten har projekteringen av det nya stadsbiblioteket startat och byggstart beräknas till hösten 2020. 
Programgruppen arrangerar program kring aktuella teman och samarbetar med övriga aktörer i kommunen. 
Arbetssättet på nuvarande bibliotek utgår från de idéer som beskrivs i lokalprogrammet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fokusgrupper, dialog med besökare. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Inleda projekteringsfas av det nya stadsbiblioteket. 
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1.3.7 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet. 

1.3.7.1 Bibliotek 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ca 200 välbesökta program och aktiviteter under året har haft ett prosumentperspektiv. Det rör sig om workshops, 
läscirklar, berättarcaféer, språkcaféer och liknande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Antal aktiviteter för 
barn och unga under 
skolloven. 

 25 23 20 
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1.4 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete 

1.4.1 Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i 

tidigt skede och erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla 

verksamheter, som kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, 

ha rutiner för intervention. 

1.4.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Vad gäller rutiner för intervention följer skolorna och skolformerna de lagar och föreskrifter som finns stipulerade i 
skolans styrdokument. Under 2018 har verksamhetssystem utvecklats för digital rapportering av kränkande 
behandling. 

I de fall ansvaret faller utanför skolans ansvarsområde finns goda kommunikationskanaler med bland annat 
socialtjänst och polis. Samverkan med sektor välfärd och regionen utifrån elevhälsobaserad skolmodell utvecklas med 
hjälp av SKR. (Sveriges kommuner och regioner.) 

Skolmodellen PALS (positiv, beteende, inlärningsmiljö, samarbete lärare-elev) implementeras inom grundskolan och 
verksamhetsområde Tingsholm. Inom förskolan implementeras värderingsverktyget DATE som är framtagen av 
SPSM. (Specialpedagogiska skolmyndigheten.) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa. 

Implementera metoder som har vetenskapligt och empiriskt stöd. 

Utveckla samverkan inom förvaltningen men också med regionen. 

1.4.1.2 Enhet öppenvård 

 Uppfyllt 

Analys 

Det kontinuerliga arbetet med att sprida information om Råd och stödsamtal har fortsatt både genom skriftlig 
information. Främst genom en fördjupad samverkan med Sektor Lärande men också genom samverkan med övriga 
interna och externa samverkanspartner. 

Öppenvårdsenheten erbjuder Råd och stödsamtal inom en vecka men ibland även samma dag.  Om 4 Råd och 
stödsamtal inte är tillräcklig är personal på Öppenvårdsenheten behjälpliga med att ansöka om bistånd hos 
socialsekreterare för fortsatt stöd. Under 2019 har 200 Råd och stödsamtal hållits vilket är en fördubbling jämfört 
med 2018 

Bekymringssamtal som oftast initieras av skolan har ökat i antal under året vilket tyder på att det är en bra 
samverkansform för att tidigt identifiera barn/ungdomar i riskgrupp eller med riskbeteende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt och fördjupat arbete med ovanstående. 

Kommunens hemsida har uppdaterats vad det gäller information om Öppenvårdsenheten så att det i dagsläget är 
tydligt och mer överskådligt vad och hur man kan få kontakt med och stöd från Öppenvårdsenheten. 

1.4.1.3 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

Fritidsledarna på fritidsgården Forum och Ungdomens Hus har haft gemensamma möten med skolans fritidsledare, 
fältarbetare och socialtjänst. 

Verksamhetschef har varit med på lokala BRÅs möten. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Rutiner för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. 

Mötesstruktur för möten mellan fritid, skola, socialtjänst och polis. 
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1.4.2 Aktivt arbeta för dopningsfri träning på all a gym och 

idrottsanläggningar i kommunen. 

1.4.2.1 Kultur och fritid 

 Uppfyllt 

Analys 

I sim- och sporthallen finns ett gym som drivs av kommunen. Vid köp av gymkort försäkrar besökare att de inte dopar 
sig. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.5 Plan mot våld i nära relationer 

1.5.1 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära 

relationer och känner till att det finns stöd och hjälp att få av 

socialtjänsten. 

1.5.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under 2015 skedde arbetet med våld i nära relationer i projektform och omfattande utbildning gavs till 
medarbetarna. Under 2016 slutrapporterades projektet och övergick till vanlig drift och förvaltning. 2017, 2018 och 
2019 fick kommunen ytterligare medel i form av riktade statsbidrag till våld i nära relationer som använts i arbetet, t 
ex har ytterligare utbildningsinsatser kunnat göras. 

Ansvaret kring arbetet mot våld i nära relationer åligger varje verksamhet. IFO:s enhet för försörjning och 
administrativt stöd och enhet för myndighetsutövning Barn och Ungdom har ett utredningsansvar enligt 
socialtjänstlagen att den som är i behov av insatser erhåller dessa från socialtjänsten. De olika myndighetsutövande 
delarna har utvecklat en väl fungerande samverkansmodell som tas i anspråk omedelbart när den enskilde behöver 
insatser från flera delar av organisationen. 

Efter projektet finns det i varje verksamhetsdel (inte enbart socialtjänsten utan även andra delar av den kommunala 
organisationen) gällande rutiner och varje verksamhetsdel ansvarar för att dessa rutiner följs upp och redovisas. 

BRÅ (brottsförebyggande rådet på lokal nivå) som är en samverkan mellan polisen och kommunens olika 
verksamheter arbetar löpande med frågan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det kan konstateras att bland anställda har gjorts och görs ett bra arbete för att sprida kunskapen om våld i nära 
relationer. Dock kvarstår att göra samma insats när det gäller förtroendevalda. 

1.5.1.2 Enhet försörjning o adminstöd 

 Uppfyllt 

Analys 

Under året har utbildning/information gällande Våld i nära relation hållits för handläggare inom äldreomsorg och 
närvårdsamverkan. På en IFO-dag fick hela IFO utbildning i VINR samt centrala elevhälsan har fått utbildning. 

Webbkurs om våld har getts till försörjningsstöd och är inplanerat med andra enheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ambitionen är att sprida kunskap om Våld i nära relation till samtliga anställda genom att erbjuda 
utbildningstillfällen som anställda kan anmäla sig till. Dessa nyckelpersoner får i sin tur sprida kunskapen vidare i sin 
verksamhet. Den interna och externa hemsidan kommer förändras så att information om Våld i nära relation, 
tydligare framträder. 
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1.6 Handlingsplan för jämställdhet 

1.6.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 

analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.6.1.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

  

Analys 

I kommunens riktlinjer för styr- och ledningssystem finns en checklista som ska beaktas när man tar fram nya eller 
reviderar befintliga styrdokument. Enligt checklistan ska jämställdhet och mångfaldsperspektiv beaktas och 
integreras i alla styrdokument. Någon uppföljning på hur granskning och analys vid framtagning av nya 
styrdokument gått till har inte gjorts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skapa en rutin för hur granskning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska gå till, vid framtagande av nya 
styrdokument. 
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1.7 Äldreomsorgsplan 2016-2019 

1.7.1 Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och 

skapa förutsättningar för en mer informerad grupp äldre. 

1.7.1.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Målet med att upprätta en kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa förutsättningar för en 
mer informerad grupp äldre är påbörjat. Kommunikatör och verksamhetschef Äldreomsorg och Beställning och 
kvalitet har påbörjat arbetet och det bedöms bli klart under året 2020. Målet ligger med i äldreomsorgsplanen och 
skall vara klart senast 2019, men har på grund av ett annat stort förändringsarbete blivit försenat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågeställningar samlas in 

Broschyr tillverkas 

Kommunikationsplanering 

Uppdrag skall lämnas till utredningsledare 

  

1.7.1.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete pågår med att ta fram aktuell information och se till att den sprids på rätt ställe. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetsgrupp får uppdrag att ta fram underlag och att arbeta fram informationsförslag. Styrgrupp beslutar och 
information kan spridas. 

1.7.2 Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och 

omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. 

1.7.2.1 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Kostenheten och äldreomsorgen har skapat rutiner för mat och måltid inom äldreomsorgen. Arbetet har baserats på 
några viktiga hållpunkter; bland annat nattfasta, att se till hela dygnet, anpassning efter smak, behov och 
förutsättningar. Arbetet med en måltidsrutin kommer att utgå från både mat och måltidsmiljö och dess samverkan. 
Detta har gjorts genom att använda vård- och omsorgboendenas restauranger mer strategiskt, som platser för social 
samvaro, kan anhöriga till de boende och äldre i ordinärt boende också komma för att delta i måltider. Arbete med 
implementeringen av den nya måltidsrutinen över dygnet kvarstår då det legat efter på grund av ett annat stort 
förändringsarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Se till så att måltidsrutinerna implementeras genom att kostombud får utbildning samt genomgångar på APT ute på 
enheterna. Äldreomsorgens utredare arbetar med detta projekt. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Nutritionshandboken skall ersättas av en intern version som skall synas 
på hemsidan 
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1.7.2.2 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 
Måltidsrutiner för de äldre som bor på kommunens boende är framtagna av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen som har 
arbetat med denna fråga har bestått av verksamhetschef äldreomsorg och kost samt enhetschefer och medarbetare 
från respektive verksamhet. Målsättning med de nya rutinerna är att alla ska erbjudas god och näringsriktig mat samt 
att nattfastan ska minska. Den nya måltidsrutinen innebär fler och minder små måltider ska erbjudas till alla äldre 
som bor på boendena, det kan till exempel vara energidrink innan det är dags att stiga upp ur sängen eller en 
aptitretare innan middagen serveras. Fokus har inte bara varit på maten utan även på allt runt om kring som rör 
måltiden så som dukning, porslin och rätt sittställning. Allt har sammanställts i en handbok som ska underlätta för 
alla i vardagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Det som blir viktigt framöver är att olika professionerna har en god dialog för att lyckas med genomförandet av 
måltidsrutinerna. Avstämning om hur arbete fortlöper på alla boenden kommer att ske kontinuerligt på de kostråd 
som hålls på respektive boende. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

En handlingsplan arbetades fram under 2018 tillsammans med ÄO. 
Under 2019 ska arbetet med denna handlingsplan påbörjas. 

 

1.7.2.3 Kost äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 
Måltidsrutiner för de äldre som bor på kommunens boende är framtagna av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen som har 
arbetat med denna fråga har bestått av verksamhetschef äldreomsorg och kost samt enhetschefer och medarbetare 
från respektive verksamhet. Målsättning med de nya rutinerna är att alla ska erbjudas god och näringsriktig mat samt 
att nattfastan ska minska. Den nya måltidsrutinen innebär fler och minder små måltider ska erbjudas till alla äldre 
som bor på boendena, det kan till exempel vara energidrink innan det är dags att stiga upp ur sängen eller en 
aptitretare innan middagen serveras. Fokus har inte bara varit på maten utan även på allt runt om kring som rör 
måltiden så som dukning, porslin och rätt sittställning. Allt har sammanställts i en handbok som ska underlätta för 
alla i vardagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Det som blir viktigt framöver att olika professionerna har en god dialog för att lyckas med genomförandet av 
måltidsrutinerna. Avstämning om hur arbete fortlöper på alla boenden kommer att ske kontinuerligt på de kostråd 
som hålls på respektive boende. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

En handlingsplan arbetades fram under 2018 tillsammans med ÄO. 
Under 2019 ska arbetet med denna handlingsplan påbörjas. 

 

  



Uppföljning Tertial 3 21(33) 

1.7.3 Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av 

IBIC/ÄBIC 

1.7.3.1 Äldreomsorg 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Arbete har gjort i systemen för att kunna starta upp IBIC men införandet har skjutits fram.  Anledningen är att det är 
mycket som pågår i organisationen som påverkar, bland annat: 

• Ett intensivt och resurskrävande arbete med att införa heltid som norm 

• Situationen på handläggarsidan har varit mycket ansträngd 

• Det finns fortfarande vissa brister i systemet 

Styrgruppen bedömde därför att risken för att införandet av IBIC inte ska lyckas är för stor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan om IBIC är nu uppe igen, och planering för implementering kommer att ske på ett annat sätt än tidigare 
planerat. 

1.7.3.2 Beställning och kvalitet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Projektet kring IBIC som pågick under 2018 och början av 2019 pausades på grund av personalbrist samt hög 
arbetsbelastning i flera delar av våra verksamheter. Under året har vi konstaterat att vi behöver ta oss an denna 
utveckling på ett lite annat sätt. Mycket utbildningsinsatser har redan skett i och med tidigare projekt. Nu behöver vi 
sätta fokus på det praktiska arbetet kring utredningar och genomförandeplaner. Hur dessa ska kunna utformas 
utifrån IBIC och hur det ska få effekter för den enskilde. Detta arbete är påbörjat och flera handläggare skriver nu 
säboutredningar enligt IBIC. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ytterligare utbildningsinsatser kan komma att behövas. Fokus på rubriksättning och innehåll i utredningar behöver 
mejslas fram i det dagliga arbetet. Handläggare och utförare behöver gemensamt prata ihop sig och arbeta med att 
innehållet i utredningar och genomförandeplaner ska få genomslagskraft. Arbetsgrupper som arbetar vidare med 
detta planeras. 

1.7.4 Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa. 

1.7.4.1 Äldreomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

Äldreomsorgen ingår i Sektor välfärds arbetsgrupp för välfärdsteknik. Det finns en övergripande plan för 
välfärdsteknik och e-hälsa i äldreomsorgen. Under 2019 arbetades med följande områden: 

Trygghetskameror i ordinärt boende. Pilot trygghetskamera i särskilt boende. Planering för nyckelfria medicinskåp 
för samtliga enheter, varav hälften sattes upp under år 2019. TES säbo är implementerat på samtliga enheter förutom 
Ryttershov som startar 2020. Införande av wifi-baserade trygghetslarm är planerat för Ekero under 2020. Work shop 
är gjord med personal och systemförvaltare när det gäller utveckling av välfärdsteknik och vilken teknik kommunen 
skall satsa på i framtiden planeras igen under 2020. Pilot med matkasse i ordinärt boende pågår. Arbete med digitala 
signeringslistor pågår. Upplevelsecykeln installerades i juni 2019. Lyftstolar köptes in till hemtjänstgrupperna i våras. 
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1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 

som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 Personal 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Analys 

Målet uppnås i första hand genom att uppmärksamma chefer på behovet av att underlätta för medarbetare att förena 
yrkesliv med ansvar för barn. Detta torde medverka till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
därmed till att stärka oss i konkurrensen om arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ledarskap genom att de chefer som har egna barn föregår med gott exempel och att övriga uppmärksammas på 
kommunens hållning i denna fråga. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram och kommunicera regler angående förläggning av möten på 
arbetsplatsen på sådan tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

Ständigt aktuell och hanteras genom medvetenhet och tillämpning av 
kommunens chefer 

1.8.2 Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. 

Uppföljning av detta ska ske senast under 2018. 

1.8.2.1 Personal 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget påbörjat och utbildningsinsats genomfördes under chefskonferensen februari 2018. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder anses för tillfället som påkallade eller nödvändiga att genomföra 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Aktivitet i Ledarforum där härskartekniker, hur de ser ut och 
fungerar, är i fokus 

Frågan bedöms för närvarande inte utgöra någon väsentlig 
problemställning i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är inte 
aktualiserad i de samverkansforum som finns i kommunen. 
Bedömningen blir därför att uppdraget bör betraktas som avslutat. 

1.8.3 Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och 

likvärdigt arbete råder samt att eventuella löneförmåner är rättvist 

fördelade mellan kvinnor och män vid en uppföljning senast 2018. 

1.8.3.1 Personal 

 Uppfyllt 

 Analys 

Arbete med lönekartläggning av 2019 års löneläge genomfördes i samverkan med kommunens fackliga 
organisationer. I 2019 års lönekartläggning upptäcktes inga osakliga löneskillnader. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då löneläget förändras genom avtal och marknadspåverkan så kan ovanstående komma att förändras. Fortsatt analys 
av jämställdhetsperspektivet i kommunens lönestrukturer genomförs i fortsatta årliga lönekartläggningar i enlighet 
med gällande lagstiftning. 
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Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kommunicera och presentera genomförd lönekartläggning på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt till alla medarbetare. 

Frågan kan komma att återaktualisera genom att löneläge och 
lönestrukturer påverkas av marknad och avtal. 
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1.9 Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

1.9.1 Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens 

översiktsplan samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande 

kommunala stadsbyggnads principer. 

1.9.1.1 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Fullt fokus ligger på att genomföra de planuppdrag som givits oss och som övergripande ligger i linje med 
Översiktsplanen. Under året antogs 10 detaljplaner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den utökade styrkan av planarkitekter, som fullt ut fokuserar på produktionen, börjar nu ge effekt. Detta syns under 
sista delen av året då sju planer antogs och flera skickades ut för samråd och granskning. 

Översiktsplansarbetet pågår och översiktsplanen 2040 ska ut på samråd i mars 2020. 

Arbetet har intensifierats med dialoger med exploatörer och byggherrar, för att effektivisera och öka kvaliteten på 
detaljplanerna. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Tydlig uppdragsbeskrivning på Kommunala planer, bedöma behov av 
interna plan o expl avtal. 

Beslut har tagits att planavgifter inte ska tas ut för dessa planer, då 
det nu finns utrymme i Planenhetens budget för att ta fram dem. En 
mall för uppdragsbeskrivning på kommunala planer har tagits fram och 
arbetssättet har ändrats. 

1.9.1.2 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Stubo har en 10-årsplan för renovering och nybyggnation. Arbete pågår med detaljplaner för flera områden och 
projektering pågår för nybyggnation Stockrosen 1 etapp 1. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo driver flera processer för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter. 

Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 vann laga kraft under 2019 och byggstart är beräknad till hösten 2020. 
Planprocess för etapp 2 på samma fastighet inleds inom kort. 

  

  



Uppföljning Tertial 3 25(33) 

1.9.2 Erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper. 

1.9.2.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Bostäder för särskilda målgrupper, såsom funktionsnedsatta och äldre, är kommunen skyldig att besörja enligt 
socialtjänstlagen och LSS. När det finns behov av ytterligare bostäder för nämnda målgrupper så lyfts detta in i 
lokalförsörjningsprocessen. Framförallt finns nu ett behov av fler särskilt anpassade bostäder för personer med 
funktionsnedsättning, men det finns även ett behov av att renovera och förbättra befintliga boenden. Båda dessa 
frågor arbetas det intensivt med på förvaltningen. Det pågår också ett strategiskt arbete för att se över det framtida 
särskilda boendet inom äldreomsorgen. I Gällstad pågår planeringsarbete för nytt särskilt boende för fullt och en 
utredning pågår för att klarlägga hur det särskilda boendet för äldre ska se ut de närmsta 10-20 åren i centralorten. 
Planeringsarbete pågår också för fullt för att skapa nya gruppbostäder enligt LSS och flera olika möjligheter utreds. 

Kommunen erbjuder hyresgarantier som ett sätt för personer som annars hade haft svårt att få ett eget hyreskontrakt. 
I vissa prioriterade fall kan socialtjänsten ordna med tillfälligt boende om det finns särskilda behov som gör att 
personen har stora svårigheter på den vanliga bostadsmarknaden. Övriga målgruppers behov av boende är inte 
primärt socialtjänstens uppdrag utan dessa hänvisas i första hand till ordinarie bostadsmarknad. Hyresgarantin 
används också för att kommunanvisade nyanlända ska kunna få bostad med förstahandskontrakt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamheterna för äldre och funktionsnedsatta ska årligen redogöra för prognostiserat behov av bostäder till 
målgrupperna och bolla in i arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

1.9.2.2 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Behovet av ändamålsenliga bostäder för målgruppen ses öka över tid. Under 2018 samt i början på året har 
projektering genomförts, fyra av de befintliga gruppbostäderna inte uppfyller kraven på fullvärdig bostad. Den första 
gruppbostaden har evakuerats till tillfälliga lokaler under ombyggnaden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett aktivt arbete pågår med lokalförsörjningsplanen för att planera för ändamålsenliga bostäder för målgruppen. Ett 
funktionsprogram för gruppbostäder är framtaget. 

1.9.2.3 Individ och familjeomsorg 

 Uppfyllt 

Analys 

IFO ansvarar för flera målgrupper som har en generellt svag ställning på bostadsmarknaden och därför behöver stöd i 
boendefrågor. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Olika boendeformer i lägenhet via kommunens försorg, som ett beviljat bistånd tillsammans med insatsen 
vardagsstöd. Har ökat kraftigt sedan något år tillbaka. För målgruppen nyanlända  används hyresgarantier, med stöd 
av Boverket. Antalet nyanlända fortsätter att minska, vilket innebär att behovet av lägenheter också minskar. 
Samverkansgrupp bestående av polis, Stubo och delar av Sektor Välfärd finns kring boendefrågor. Pågående 
utvecklingsarbete för personer med sammansatt social och psykiatrisk problematik, inkl. missbruk. 

1.9.2.4 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Äldre är en viktig målgrupp för Stubo vilket innebär att tillgänglighet är en viktig parameter i all byggnation och 
renovering. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo ser goda möjligheter att bygga lägenheter för seniorer i nära anslutning till vård- och omsorgsboenden. På så 
vis kan vi skapa trygga bostäder med en god servicenivå vilket ökar möjligheterna för hyresgästerna att bo kvar i sin 
bostad högt upp i ålder. 
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1.9.3 Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över 

fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning. 

1.9.3.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. Bl.a. hålls regelbundna möten med kommunens företrädare och 
fastighetsägarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planeringsstrateg med ansvar för bostadsfrågor arbetar med att skapa bra strukturer kring samarbete med 
hyresvärdarna. 

Planeringsstrategen ansvarar också för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för 
bostadssökande i kommunen. 

1.9.3.2 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

Analys 

Intresset för en gemensam bostadsförmedling är svalt från hyresvärdarna i kommunen. De flesta sköter sina köer och 
uthyrning själva. Sektor välfärd har dock bra kontakt med många hyresvärdar i kommunen och med en bättre 
plattform för samarbete kan samverkan utvecklas. Bl.a. hålls regelbundna möten med kommunens företrädare och 
fastighetsägarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planeringsstrateg med ansvar för bostadsfrågor arbetar med att skapa bra strukturer kring samarbete med 
hyresvärdarna. 

Planeringsstrategen ansvarar också för att information på hemsidan är uppdaterad och underlättar för 
bostadssökande i kommunen. 

1.9.4 Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha 

möjlighet att utvecklas. 

1.9.4.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Gällande översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för bostadsutveckling scannas för närvarande 
hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. Mäklare har 
tillfrågats för att ge oss en bättre bild av marknaden och var potentiell köpkraft kan vara intresserad av exempelvis 
villatomter eller flerbostadshus. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Exploateringsenheten har sett över var det redan finns detaljplanelagd mark som ännu inte genomförts och utrett 
möjligheter att exploatera dessa. I detta arbetet har även nya områden lokaliseras för ny planläggning. 

Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. I 
arbetet med den Översiktsplanen 2040, som ska ut på samråd våren 2020, har nya områden identifierats. Detta ger 
oss en större helhetsbild och en indikation på vilka områden som troligen kommer att bli aktuella i framtiden. 
Utvecklingen av bostadsområden i centralortens sydöstra del fortsätter. Men arbetet har även startat för bostäder i 
norr. Industriområden fortsätter att utvecklas vid Rönnåsen och i Rånnaväg. 
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1.9.4.2 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Gällande Översiktsplan efterföljs och detta innebär naturligtvis att områden runt om i hela kommunen ska utvecklas i 
enlighet med denna. I arbetet med att ta fram nya utvecklingsområden för kanske främst bostadsutveckling scannas 
för närvarande hela kommunens potential för att hitta attraktiva områden där en marknad finns för planläggning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenheten har ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela kommunen. I 
arbetet med den Översiktsplanen 2040, som ska ut på samråd våren 2020, har nya områden identifierats. Detta ger 
oss en större helhetsbild och en indikation på vilka områden som troligen kommer att bli aktuella i framtiden. 
Utvecklingen av bostadsområden i centralortens sydöstra del fortsätter. Men arbetet har även startat för bostäder i 
norr. Industriområden fortsätter att utvecklas vid Rönnåsen och i Rånnaväg. 

  

1.9.5 Revidera riktlinjerna för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

1.9.5.1 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Programmet har skickats vidare från förvaltningen för politisk beredning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Revidering av Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning 

Program för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning har skickats 
vidare från förvaltningen för Antagande. Programmet planeras antas 
på KF 26/3. 
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1.10 Handlingsplan för att motverka hemlöshet 

1.10.1 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns 

kommun. 

1.10.1.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Sektor välfärd har haft en boendestrateg projektanställd under 2017 som arbetat med att ta fram en modell för att 
motverka hemlöshet i kommunen. Funktionen boendestrateg beslutades under 2018 placeras under kansliets enhet 
för strategi och utveckling. Arbetet fortsätter således med ett mer kommunövergripande arbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Boendestrateg arbetar fortsatt kommunövergripande med kommunens frågor kring bostadsförsörjning och 
hemlöshet. Arbetet har tagit fart igen efter rekrytering av ny boendestrateg och de flesta moment i arbetet är nu 
färdiga. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Kartläggning av hemlöshet i kommunen, utifrån socialstyrelsens 
definition, med könsuppdelad statistik och inkludering av ytterligare 
aspekter för jämställdhet och mångfald. 

 

 Avslutad 

Utreda och föreslå struktur, innehåll och införande av det 
vräkningsförebyggande arbetet med "en väg in" för att förenkla för 
bostadsbolag och privatpersoner att kommunicera med kommunen i 
bostads och hemlöshetsfrågan. Samverkan mellan 
Kommunchef/Socialchef/ VD STUBO. 

 

 Avslutad 

Bjuda in övriga fastighetsägare och hyresvärdar till dialog om 
samverkan kring vräkningsförebyggande arbete. Samverkan mellan 
Kommunchef/ socialchef. 

 

 Avslutad 

Säkra rutiner inom verksamheterna för att undvika att vräkningar 
genomförs som berör barn. 

 

 Avslutad 

Utvärdera arbetet med budget- och skuldrådgivning och utveckla 
samverkan med övriga verksamheter och bostadsbolag i kommunen. 

 

 Avslutad 

Utred möjligheten till införandet av konceptet "bostad först" utifrån 
kommunens förutsättningar. 

 

 Försenad 

Arbeta fram struktur för internt samarbete kring riktlinjer och 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. Samverkan mellan Sektorchef 
miljö-och samhällsbyggnad/ Socialchef. 

Planeringsstrateg är med som stöd i att revidera riktlinjen för 
bostadsförsörjning och i riktlinjen beaktas bostadsbehov för särskilda 
grupper. Riktlinjen ska antas som program för bostadsförsörjning 
under våren 2020 och därefter kommer handlingsplan för 
bostadsförsörjning att tas fram. Genom att handlingsplanen antas, kan 
bostadsbehovet för särskilda grupper vävas in i samhällsplaneringen. 
Åtgärden kan klarmarkeras när program för bostadsförsörjning blir 
antagen under våren. 

 Försenad 

Föra dialog med och utreda möjlighet för långsiktigt samarbete med 
idéburna organisationer i fråga om akut hemlöshet. 

Möte med svenska kyrkan har genomförts under våren 2019. Det 
behöver undersökas vidare om det finns ytterligare idéburna 
organisationer som arbetar/vill arbeta med akut hemlöshet i 
Ulricehamn. Planeringsstrateg ska delta i samverkansmöte med 
civilsamhället under våren 2020 och undersöker vidare möjligheten för 
långsiktigt samarbete. 
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1.11 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

1.11.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 

att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 

kommunen. 

1.11.1.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under hösten har kanslifunktionen kartlagt vilka styrdokument som behöver revideras utifrån barnens rättigheter. 30 
styrdokument kommer att revideras för att säkerställa att barnperspektivet finns med i de beslut som fattas. 

Kanslifunktionen har fått uppdraget att under år 2020 utreda behovet av ett lokalt barnombud. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utredare är utsedd för att utreda behovet av lokalt barnombud. 
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1.12 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.12.1 Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa 

1.12.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Handlingsplanen är kopplad till det lokala brottsförebyggande rådet. Lokala BRÅ består av representanter från 
förvaltningen, det kommunala bostadsbolaget STUBO, Södra Älvsborgs räddningstjänst och lokalpolisområde Borås. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.2 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande 

extremism är organiserat utifrån ansvar och roller 

1.12.2.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Plan mot våldsbejakande extremism implementeras via lokala BRÅ och arbetsgruppen mot organiserad brottslighet. 
Representanterna informerar i sina respektive verksamheter men viss implementering kvarstår. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.3 Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad 

brottslighet 

1.12.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Funktioner är utsedda och arbetsgruppen har startats upp. Säkerhetssamordnare är sammankallande. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.4 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 

lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.12.4.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En modell för att ta fram lägesbilder är framtagen och presenterad för lokala BRÅ. Arbetssättet kommer att användas 
och startas upp under år 2020. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.12.5 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.12.5.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

Arbetet är påbörjat men inte slutfört. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.6 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov 

1.12.6.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 

I dagsläget finns inget identifierat behov. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.7 Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig 

med frågor kring våldsbejakande extremism 

1.12.7.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

  

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.12.8 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot 

våldsbejakande extremism 

1.12.8.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

  

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.13 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.13.1 Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på 

landsbygden. Marknadsundersökning av landsbygdsboende. 

1.13.1.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Näringsliv Ulricehamn har arrangerat ett dialogmöte med Plan och Bygg, samt Mäklare i Ulricehamn. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.13.2 Marknadsföra landsbygden. 

1.13.2.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ligger i vårt uppdrag som bolag att marknadsföra Ulricehamn som plats att driva företag på bo samt besöka, detta 
innefattar hela kommunen. 

Vi gör många insatser där landsbygdsföretag lyfts i bland annat besöksnäringen i t.ex. tidningen Lantliv, men även 
våra cykelleder går flertalet igenom kommunen och dess landsbygd, dessa arbetar vi ständigt med och marknadsför i 
många olika sammanhang. Vi har dessutom tagit fram en bo på landsbygdsfilm som visas i olika träffar och mässor 
som vi deltar på. Den har även visats på SF biograf som reklamfilm. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.13.3 Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, 

Landsbygdsalliansen och näringsliv. 

1.13.3.1 Stubo AB 

 Ej påbörjad 

Analys 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.13.4 Dialogmöte med trafikverket avseende statliga vägnätet och dess 

utveckling 

1.13.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har planerade väghållarmöten med Trafikverket två gånger om året. Syftet med mötena är att lyfta 
frågeställningar som väckts inom förvaltningen men även frågor som inkommit från vägföreningar eller boende 
utmed det statliga vägnätet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att träffas två gånger per år bedöms som skäligt utefter de frågor vi som kommun har till Trafikverket. 
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1.13.5 Vid arbete med ny översiktsplan 2020 skall landsbygdsperspektiv och 

landsbygdsområden beaktas och finnas med. 

1.13.5.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Förvaltningen har som ambition att hålla en god beredskap för att kunna utveckla områden runt om i hela 
kommunen. I arbetet med ny översiktsplan 2040 under 2019 har samtliga kransorter utretts och nya områden pekats 
ut inom respektive ort. Översiktsplan 2040 ska ut på samråd under våren 2020. Efter samrådet kommer en 
genomlysning av kransorterna ske utefter vilka yttranden och synpunkter som inkommit. Detta ger oss en större 
helhetsbild och en indikation på vilka områden som troligen kommer att bli aktuella i framtiden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Översiktsplan 2040 ska ut på samråd under våren 2020. Utefter vilka yttranden och synpunkter som inkommer 
kommer översiktsplanen att justeras. 

1.13.6 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och 

civilsamhälle möts. 

1.13.6.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att stärka samverkan med civilsamhället är påbörjat under hösten 2019. En plan för hur arbetet ska 
genomföras är framtagen med tillhörande tidplan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Barnbilaga 

Arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen i 

vardagstal) redovisas årligen i samband med bokslutet. Barn och unga är en prioriterad 

grupp i Ulricehamns kommun och till exempel så anges i kommunens gällande översiktsplan 

” Barnet i centrum”. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att alla ärenden ska beredas 

utifrån detta perspektiv och som stöd i arbetet finns en barnchecklista. Kommunens 

verksamheter synliggör arbetet på olika sätt och i olika omfattning. 

 

Kommunikationsfunktionen 

Kommunens webbplats är responsiv, det vill säga den fungerar lika bra i en mobiltelefon som 

läsplatta och datorskärm. Detta gynnar yngre användare som använder bärbara enheter i stor 

utsträckning i sin vardag.  

På sidor som direkt riktar sig till barn och unga är tilltalet anpassat just till denna målgrupp. 

Under året har även en översyn av kommunens webbplats utifrån ett normkritiskt perspektiv 

genomförts.  

Riktad information till barn och unga tas också fram bland annat i samband med evenemang 

eller lov och sprids via t.ex. ulricehamn.se, affischer, annonsering och sociala medier. En allt 

större del av kommunens kommunikation sker just i sociala medier, vilket är en naturlig 

plattform för barn och unga. Här är också möjligheterna stora att snabbt få svar på frågor 

eller dela med sig av synpunkter. Detta utvidgar tillgängligheten och breddar 

förutsättningarna för delaktighet. 

 

Funktionsnedsättning 

Lövbackas korttidsverksamhet ska arbeta utifrån de fyra huvudprinciperna som 

identifierats i barnkonventionen: 

Den första grundprincipen (artikel 2) anger att rättigheterna i konventionen gäller varje barn 

utan åtskillnad av något slag. Artikeln innebär också att samhället aktivt skall verka mot alla 

former av diskriminering. 

Den andra principen (artikel 3) slår fast att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barn. Principen om barnets bästa utgör värdegrunden vid tolkningen av 

övriga artiklar.  

Den tredje grundprincipen (artikel 6) att barn har rätt till liv och utveckling, innebär bl.a. att 

barn har rätt till optimal fysisk, psykisk, andlig, psykologisk och social utveckling som skall 

tillgodoses på ett sådant sätt att barnet förbereds på ett självständigt liv. Barnet har 

följaktligen rätt till omvårdnad och skydd, rätt till kärlek och trygghet samt ett stabilt och 

varaktigt förhållande till föräldrarna. Barnet har också rätt att få utvecklas i en miljö som 

tillgodoser dess behov av stimulans.  
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Den fjärde grundprincipen (artikel 12) är barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör barnet och att dessa respekteras. De skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. 

 

Två av barnkonventionens huvudprinciper återfinns i LSS:  

1. ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”  (6 a § 

LSS). 

2. ”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (8 §, LSS). 

För att säkerställa barnets/ungdomens delaktighet och inflytande vad gäller verksamhetens 

utformning och innehåll följs individuell genomförandeplan upp 1 gång/år eller då behov 

uppstår, med barn/ungdom och dess företrädare. I planen beaktar vi bl. a nedanstående 

frågeställningar. 

1. Finns det några saker/aktiviteter som du saknar på Lövbacka? 

2. Tycker du att du får den hjälp eller det stöd du behöver på Lövbacka? 

3. Tycker du att personalen lyssnar på dig när/om du har något att berätta? 

4. Tycker du att det känns bra när du är på Lövbacka? 

 

Vi har dessutom kontinuerlig uppföljning av verksamhetens inriktning och hur behoven ser 

ut. 

 

Individ- och familjeomsorg, IFO  

Barn- och ungdomsenheten inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars 

behov. Detta synliggörs i den metod som är utgångspunkt för arbetet BBIC, barnets behov i 

centrum. Grundbultarna i denna är: 

• Vi lyssnar på barnen. 

• Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt.  

• Vi tar hänsyn till ålder och mognad.  

• Barnets bästa ska alltid bevakas.  

• Vi behandlar barnen med respekt. 
 

När föräldrar med barn kontaktar vuxengruppen där vuxna har missbruksproblematik, är 

psykiskt sjuka eller har hyres- eller spelskulder rapporteras detta till barn- och 

ungdomsgruppen för att barnets behov ska bevakas. Vid utredning om försörjningsstöd ska 

barnperspektivet alltid beaktas och dokumenteras. Barnets boendeform ska vara rimlig och 

om ekonomiskt bistånd betalas ut för fritidsaktiviteter ska detta göras för att motverka 

utanförskap. Även vid utredningar kring barn med funktionsnedsättning ska 

barnperspektivet alltid komma i första hand. 

Barn och unga inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Vi 

arbetar med barnen i nära samarbete med deras hem och trygga miljö. Vi sätter barnens 
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bästa främst och har nära samarbete med samverkanspartners såsom Vuxenenheten, BUP, 

närhälsan, tandvården, skolan etc. Vi försöker i möjligaste mån göra barnets röst hörd och 

följer både de lagar och riktlinjer som är grunden i vårt arbete samt barnkonventionen. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi helheten kring barnen och deras familjer både 

inom myndighetsutövningen, öppenvården samt de interna placeringsformerna. 

 

Kultur och fritid 

Kultur 

Ett prioriterat mål inom kulturverksamheten är att stimulera barns och ungas eget skapande. 

Målsättningen är att utveckla skolans arbete så att kulturen blir en naturlig och integrerad 

del av skolans arbete. Med hjälp av styrdokumentet Kulturtrappan garanteras alla barn från 

förskola upp till åk 9 minst ett kulturevenemang per år av hög kvalitet genom skolkulturen. 

Särskola och barn med särskilda behov bereds alltid möjlighet att delta, detta sker genom 

dialog mellan skolkultursamordnare och lärare. Skolkulturen möjliggörs genom bidrag från 

skolan, kulturverksamheten och regionen och omsätter 600 tkr per år. Därtill tillkommer 

beviljade medel från Statens Kulturråd som 2019 uppgick till 250 tkr. Programmen innehöll 

eget skapande som bl. författarbesök med skrivarverkstad, låtskrivarverkstad, 

sambaworkshops mm. Under året startade projekt Gränsbygd Sjuhärad där man 

uppmärksammar en historisk händelse. Elever fick ta del genom rollspel, så kallat 

medeltidslajv. Inom konstprojektet X sites genomfördes land art där elever fick träffa en 

konstnär och skapa tillsammans med hen. Under sommarlovet erbjöds barn och unga att 

spraymåla en gångtunnel tillsammans med en konstnär.  

Ulricehamns stadsbibliotek har en Skolbibliotekscentral som dagligen arbetar för att stödja 

skolor utanför centralorten med litteratur, råd och temalådor. Nationellt ligger Ulricehamns 

kommun över riksgenomsnittet vad gäller antal barnböcker och antal barnbokslån per barn i 

kommunen. I syfte att stimulera läsintresset genomför barnbibliotekarierna närmare 100 

bokprat för elever varje läsår. På biblioteken genomförs en mängd aktiviteter riktade mot 

barn och unga i olika åldrar t ex familjeföreställningar, rim- och ramsstunder, after pre- 

disco, skapande workshops mm. Biblioteket har under sommaren genomfört flera boksträffar 

där barn uppmuntrats till läsning.  Biblioteket har uppsökande aktiviteter. Bland annat under 

vintern då den välbesökta världscupen i skidor genomfördes. Då erbjöds barn pop-up 

bibliotek utomhus för att stimulera det lustfyllda läsandet. Med medel från Statens kulturråd 

genomförde Ulricehamns bibliotek tillsammans med familjecentralen och SKL projektet 

”Idélabbet” som var ett utvecklingsprojekt med syfte att stötta och stärka små barns 

språkutveckling. I projektet inkluderades barnen och deras nära vuxna genom 

arbetsmetoden tjänstedesign.  
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Fritid 

Inom fritidsverksamheten fattas alltid beslut utifrån vad som är bäst för barnen. Huvuddelen 

av verksamheten i egen regi, upplåtelse av olika kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, 

planeringsinsatser, föreningsstöd och rådgivning vänder sig i första hand till barn och 

ungdomar. Barnchecklistan används i det arbetet. Så långt det är möjligt genomförs en 

direktdialog med barn- och ungdomsgrupperna i utvecklingsfrågor och i samband med 

etablering av nya verksamheter.  

Bidrag lämnas till föreningar i första hand utifrån vilken verksamhet de har med ungdomar i 

olika åldrar. Under året har regelmässiga avstämningar skett med representanter för 

föreningslivet. Regelbunden dialog med företrädare för idrottens studieförbund (SISU) i 

aktuella frågor, utbildningsinsatser och riktade satsningar i för barn- och ungdom aktuella 

ämnen. Tillsammans med SISU inleddes under året en process att betona vikten av samsyn 

föreningar emellan, med respekt för respektive idrotts huvudsäsong. I förlängningen är målet 

att minska splittringen för utövarna, främst unga, där det idag ställs både synliga och 

osynliga krav på deltagandet i endast en idrott. Medvetandegöra föreningarna och ledarna 

om konsekvenserna av så kallad tidig specialisering och därmed riskerna för utslagning från 

idrotten i allt för unga åldrar. Uppföljning av planerade åtgärder och riktlinjer för fortsatt 

arbete i kommande verksamhetsplan. Tillkommer särskilda avstämningar med de föreningar 

som är hyresgäster i de större kommunala idrottsanläggningarna såväl före som efter säsong. 

I de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun anges bland 

annat att: Föreningar som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter 

med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 

 

Simskola och undervisning 

I kommunens badhus bedrivs simundervisning och simskola för barn och unga. 

Simundervisningen bedrivs dagtid och är riktat mot kommunens skolor, simskola bedrivs på 

eftermiddag och kvällar samt under sommarlov. Simskolan under sommarlov erbjuds till 

förskoleklass upp till årskurs 3 och kommunen ordnar med bussar från kransorterna.I år har 

det inte funnits statliga medel för extra simundervisning men det erbjöds simundervisning 

för alla ungdomar med annan bakgrund än svensk i höstlovet varje dag.  

Skolbad cirka 16 050 bad som anser simundervisning, teknikträning, livräddning, simprov, 

sommarsimskola, höstlovs simskola. 

Simskola cirka 160 deltagare 

Babysim/Minisim cirka 130 st 

Plask och lek ccirka 40 deltagare 
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Ungas fritid 

Ungdomens Hus bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 10-20 år. Under året har 

även verksamheten nu även lördags öppet. I första hand bedrivs öppen ungdomsverksamhet 

dit alla är välkomna. Det finns även mobil verksamhet ute i kransorterna för målgruppen. 

Under året har utbildning av äldre ungdomar påbörjats, kallat Unga ledare. Dessa blir ett 

extra stöd i verksamheten. Det sker även viss gruppverksamhet på Ungdomens Hus, bland 

annat musik- och sånggrupper, en tjejgrupp kallad Mitra, fotboll i Stenbockskolans 

idrottshall med mera. 

Genom ett samarbete mellan olika verksamheter i kommunen genomfördes under sommaren 

ett aktivt sommarlovsprogram. Bland annat förlade Ungas fritid sin verksamhet nere vid sjön 

Åsunden och på två andra orter i kommunen. Konceptet, som körs för fjärde året i rad, kallas 

”Sommarvågen”. Utifrån Sommarvågen involverades även lokala föreningar som erbjöd 

prova-på verksamhet. Hela sommarlovsverksamheten lockade närmare 3 500 barn i de olika 

verksamheterna. Några ungdomar fick möjlighet till sommarjobb inom verksamheten för 

lovaktiviteter. Till arbetet användes medel som rekvirerats från staten för avgiftsfria 

sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. 

 

Kost 

Verksamhet kost arbetar för att barn och elever ska känna att de kan påverka den mat som 

serveras dagligen i alla kommunala kök. 

Varje termin genomförs matråd på alla förskolor och skolor där barn och elever har möjlighet 

att lämna synpunkter till personalen inom kosten. Detta forum används även för att 

kostpersonalen ska ha möjlighet att informera om varför menyn ser ut som den gör och vad 

som är på gång framöver.  

Uppskattat inslag är när de elever som slutar årskurs sex under en vecka får bestämma hur 

menyn ska se ut på respektive skola. 

Sedan 2017 har kosten inom förskolan börjat arbeta för att få barnen mer delaktiga i den 

dagliga produktionen. Barnen hjälper bland annat till med att göra smoothies och baka bröd. 

I samband med mellanmål förbereder och serverar de ibland tillsammans med personal. 

 

Sektor Lärande 

Övervägande delen av verksamheterna inom Lärandet i Ulricehamns kommun berör barn 

och ungdomar. Detta innebär att hela verksamheten ska genomsyras av innehållet och 

intentionerna i barnkonventionen. Det är i sig något som är naturligt i en verksamhet vars 

huvudprocess är barns och ungas lärande. Alla beslut som fattas ska i och med det utgå från 

barns och ungdomars bästa.  

I verksamheterna inom sektor Lärande pågår ett omfattande arbete som på olika sätt utgår 

från Barnkonventionen. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av den syn som har sin 

grund i konventionen. Det gäller alla inslag i den samlade förskole- och skolverksamheten. I 
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denna finns även inslag och aktiviteter som syftar till kunskaper om innehållet i 

Barnkonventionen. Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

• I förskole- och skolverksamheten pågår ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta 

har sin grund i de normer och värden som läroplanerna föreskriver ska prägla den 

svenska förskolan och skolan. Barnkonventionen har en direkt koppling till dessa 

styrdokument. 

• Kopplat till detta innehåller undervisningen moment om etik och moral där dialogen 

är ett viktigt moment. Frågorna inom detta område ges olika uttryck på de olika 

enheterna inom verksamheterna. Renodlade barnrättsveckor, det vill säga 

temaveckor genomförs på en del av enheterna i organisationen. 

• Förståelse för andra kulturer än den svenska är även en dimension av konventionen. 

Praktiskt värdegrundsarbete i olika former som exempelvis bistånds- och 

solidaritetsinsatser för Voi i Afrika förekommer med stort engagemang från barn, 

elever och personal. I det arbetet berörs även de globala miljöfrågorna. 

• Även barnens och elevernas fritid under raster präglas av konventionen om barns 

rättigheter. Det synliggörs genom att stödja olika aktiviteter som alla kan delta i 

oavsett intresse eller förmåga.   

 

Barn- och elevinflytande 

Inom sektor Lärandes samtliga verksamheter finns olika forum för barn och elever att 

uttrycka sina åsikter och på det sättet kunna påverka sin vardag. I förskolan tar 

inflytandefrågorna plats genom det förhållningssätt personalen har i sitt arbete till barnen i 

den dagliga verksamheten. Integrerat i denna vävs delaktighet, ansvarstagande och andra 

frågor som direkt kan kopplas till barnens rättigheter. Detsamma gäller för skolverksamheten 

men här finns även mer formaliserade former för inflytande i klass- och elevråd. Detta är 

kopplat både till skolans uppdrag och till Barnkonventionens skrivning om vikten av att 

lyssna till barns åsikter. Det är dock särskilt viktigt att, i den dagliga dialogen, ha respekt för 

vad barnen och eleverna uttrycker. Inom delar av verksamheten används så kallade digitala 

förbättringstavlor där eleverna ges möjlighet att skriva upp sådant som de önskar prata om. 

En attitydundersökning genomförs årligen och den har nu utökats så att den omfattar alla 

elever från och med förskoleklass till och med tredje året i gymnasiet. Undersökningen 

bygger på elevernas egna frågeställningar om skolarbetet och sociala relationer. Dessa ger en 

bra bild av hur eleverna ser på sin vardag och åtgärder till förbättringar, samt en möjlighet 

att även gör nationella jämförelser. 

En viktig del inom detta område är att utveckla ansvarstagande, självständigt tänkande och 

självkänsla. Det görs genom att eleverna inom verksamhetens ramar ges förutsättningar att 

själva planera sitt arbete, genomföra detsamma och därefter utvärdera det. 

Arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling har tidigare samlats i en 

gemensam plan ”likabehandlingsplan”. Genom förändringar i diskrimineringslagen har 

kravet på att upprätta en likabehandlingsplan ersatts med ett dokumentationskrav. 

Skollagens krav på en plan för att motverka kränkande behandlings finns dock kvar. Sektor 
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lärande har således valt att fortsätta med en gemensam plan för arbetet med dessa frågor. 

Det är av stor vikt att barn och elever deltar i arbetet med att syna miljöerna vid kommunens 

förskolor och skolor, exempelvis genom trygghetsvandring, eller som en arbetsmiljörond. 

Elevskyddsombud från Stenbocksskolan, Ätradalsskolan och Tingsholmsgymnasiet deltar vid 

sektorsamverkan lärande fyra tillfällen per år. 

”Spelregler” ska finnas inom förskolan och ordningsregler ska finnas i varje skolverksamhet. 

Genom att barn och elever är delaktiga i framtagandet av dessa regler så får de stor dignitet 

och utvecklar delaktigheten.  

 

Värdegrundsarbetet 

I skolområdena genomförs olika former av insatser för att levandegöra förskolans och 

skolans värdegrund. Det genomförs i form av temaveckor och temadagar, men naturligtvis 

även i det ordinarie arbetet i förskolan och skolan. Även andra aktiviteter förekommer. Några 

exempel på det är: 

”Jag vårdar mitt språk” är en satsning som gjorts för att uppmärksamma eleverna på hur 

man uttrycker sig till varandra. 

Pedagogerna i förskolan läser böcker om barns rättigheter och i skolan läser eleverna böcker 

om barns rättigheter.  

Projektarbeten genomförs inom området som kan väljas av eleverna själva. 

Tingsholmsgymnasiet arbetar aktivt med olika aktiviteter och deltar i utbyten för att ge 

eleverna insikt och förståelse för globala frågor och demokratiska processer. 

Samspel med andra människor går även att träna. Det sker genom dramaövningar som pågår 

i hela organisationen i olika former och anpassat efter elevers mognad.  

Pedagogerna stöds genom litteraturstudier och kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre 

ska kunna möta förskolans och skolans behov av att utveckla värdegrundsarbetet. Detta sker 

exempelvis genom kompissamtal. I verksamheten förekommer även ett utvecklat 

fadderarbete. 

 

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling – Likabehandlingsarbetet 

Detta är ett av förskolans och skolans viktigaste insatsområden. Detta har på flera sätt 

synliggjorts i vår verksamhet som ett viktigt arbete. Genom våra likabehandlingsplaner så har 

arbetet utvecklats ytterligare. I det konkreta arbetet deltar externa personer. De flesta skolor 

har kamrat- och vuxenstödjare som finns med både i det förebyggande arbetet och i arbetet 

för att hantera mobbning då det uppträder. 

Likabehandlingsarbetet måste grundas på regelbundna samtal och intervjuer, samt att 

förskole- och skolmiljön synas för att kartlägga de platser som känns osäkra för barnen och 

eleverna. Där måste vuxennärvaron ökas. Det gäller särskilt platser i utemiljön men även i 



9 
 

förskole- och skollokalerna. Omklädningsrum för idrottsundervisning och 

förvaringsutrymmen är riskmiljöer inomhus. 

”Planforskolan” är ett verktyg som Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller som 

hjälp för förskolor och skolor vid framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

Det stödmaterial som främst används är; Diskrimineringsombudsmannens skrift Lika 

rättigheter i förskolan. 

FN:s konvention om barns rättigheter hämtas exempelvis via Rädda barnen, men finns även 

på många andra ställen. 

Alla anmälningar om kränkande behandling delges kommunstyrelsen (skolans huvudman). 

 

Miljö och samhällsbyggnad, MSB 

Planenheten: 

I arbetet med kommunens fysiska planering används upprättad och för året uppdaterad 

barnchecklista vid upprättande av planer för att beakta barnens behov. Detta gäller arbetet 

med detaljplaner för att beakta barnens rättigheter i samhällsbyggnadsarbetet. 

Barnchecklistan påverkar främst arbetet med detaljplaner för offentliga verksamheter och 

bostadsområden. 

Exploateringsenheten: 

Under 2019 har gång- och cykelbanan i Villastaden förlängts förbi området 

Handelsträdgården. Likaså har cykelbanan till Ulricehamnsbygdens Ridklubb byggts ut 

mellan ICA maxi och ridhuset så att det numera finns separerad cykelbana ända fram till 

ridhuset. På Tre Rosors väg har flera övergångställen byggts om för att skapa säkrare 

passager för oskyddade trafikanter, exempelvis vid Simhallen där många barn passerar på 

väg till eller från någon av skolorna i området. Utmed Tre Rosors väg har även 

busshållplatserna vid Simhallen och Stenbocksgatan byggts om för bättre säkerhet och 

tillgänglighet. 

Åtgärder för att förbättra trafikmiljön på gatorna runt Stenbocksskolan har utförts genom att 

gång- och cykelbanan har byggts ut, nya busshållplatser har anlagts samt uppmärkta platser 

där föräldrar kan släppa av sina barn har skapats. 

Utmed gång- och cykelbanan mellan Hökerum och Hökerumsmotet samt utmed en del av 

banvallen i Vegby har belysning satts upp för att öka tillgängligheten och tryggheten för 

kommunens barn och unga.  

Genomförda åtgärder syftar till att förbättra trafikmiljön för framförallt gång- och 

cykeltrafikanter, men också för kollektivtrafikresande där kommunens barn och unga har ett 

stort fokus. 
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Miljöenheten:  

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att identifiera, förebygga och 

undanröja hälsorisker i miljön. Vi kontrollerar således hälsoskyddet för inomhusmiljö, 

hygien och objektburen smitta på bland annat skolor och förskolor. Under 2018 lades mycket 

resurser på att säkerställa en god ventilation i våra skolor och detta arbete har fortsatt under 

2019 då det i flera fall har varit förseningar i genomförandet hos verksamheterna. 

Vidare har fokus legat på att stötta skolorna i deras arbete med att leva upp till kraven på 

egenkontroll. En god egenkontroll är viktig för att kunna identifiera och hantera eventuella 

risker i barnens miljö. 

Under 2019 har Miljöenheten arbetat med införandet av den nya lagen om tobak och 

liknande produkter (LTLP) som trädde ikraft 1 juli. I detta ingår att säkerställa att 

utbildningsverksamheter har kunskap om den nya lagstiftningen och har en tillräcklig 

egenkontroll. Fortsatt arbete kommer ske under 2020 genom kartläggning och tillsyn av 

rökfria miljöer där barn och ungdomar vistas.  

Ett projekt inom radontillsyn startade 2017 där miljöenheten bedriver tillsyn i fråga om 

radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. I detta ingår att mäta 

radonhalten i dessa lokaler och ställa krav på åtgärder om radonhalten överskrids.  

Miljöenheten bedriver även övrig livsmedelstillsyn över skolornas och förskolornas kök. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa och för barnens 

intresse när det gäller livsmedel. Tillsynsfrekvensen på förskolorna är högre än normalt då 

barnen ses som en känslig konsumentgrupp.  

 

Byggenheten:  

I lovhanteringen och vid tillsyn på byggenheten kontrollerar vi bland annat barnsäkerhet i 

byggnader och barns utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. 

Byggenheten kontrollerar även tillgänglighetsfrågor i övrigt som är viktiga för barn. 

 

 

Uppgifterna sammanställda 2019-02-24 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
 Sektor lärande 
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1 Uppföljning av Ulricehamns kommuns 
miljöarbete 

1.1 Kartläggning av miljötillståndet 

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att anta ”Strategi för 

kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Samtidigt beslutade fullmäktige att det skulle 

genomföras en kartläggning av miljötillståndet i kommunen samt att ett förslag till 

handlingsplan för miljöarbetet skulle arbetas fram baserat på kartläggningen. Kartläggning 

av miljötillståndet i Ulricehamns kommun genomfördes i början av året. Kartläggningen 

visar att kommunen har stor potential att förbättra sitt miljöarbete inom följande områden 

för de nationella miljökvalitetsmålen: Säkerställande av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Giftfri 

miljö. För miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning, Ingen 

övergödning, Skyddande ozonlager och Säker strålmiljö gjordes bedömningen att kommunen 

gör ett bra arbete med relativt hög måluppfyllelse.  

1.2 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns 
kommun 

På uppdrag av kommunfullmäktige, se ovan, har en handlingsplan för miljöarbetet i 

kommunen arbetats fram under året. Handlingsplanen presenterades för kommunstyrelsen i 

november. 

1.3 Handlingsplan för minskad spridning av 
mikroplaster  

Under 2019 har kartläggningen av spridningskällor för mikroplast i Ulricehamns kommun 

slutförts. Baserat på kartläggningens resultat har arbete med en handlingsplan gjorts. Under 

året beslutades att konstgräset på två av Lassalyckans fyra fotbollsplaner skulle bytas ut och 

ersättas med ett mer miljövänligt system. Detta hade inverkan på handlingsplanens arbete 

och innebar att handlingsplanen behövde arbetas om. Ett förslag till handlingsplan för 

minskad mikroplastspridning är därför ännu inte färdigt. 

1.4 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Under året har ett arbete genomförts för att förankra ett antal utmaningar i den kommunala 

organisationen. Ett krav var att utmaningarnas mål skulle kunna uppfyllas inom befintlig 

verksamhetsram. Antagna utmaningar har rapporterats in till Länsstyrelsen som samordnar 

verksamheten. Arbete med att uppfylla utmaningarnas mål sker nu inom den kommunala 

verksamheten. 
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1.5 Enkäter 

Ett flertal enkäter har besvarats under året däribland Aktuell Hållbarhets kommunenkät som 

ligger till grund för hållbarhetsranking av kommunerna i Sverige samt IVL:s 

klimatanpassningsenkät.  

1.6 Samverkan och utbildning 

Under året har kommunen medverkat i Kommunalt Nätverk för Hållbar Utveckling Väst. 

Kommunen har haft representation och deltagit aktivt i nätverket för miljöstrateger 

respektive naturvårdsnätverket. Medverkan i nätverken ger bland annat ett stort kontaktnät, 

kunskapsuppbyggnad och omvärldsmedvetenhet. 

Kommunen har också medverkat i nätverket för miljöstrateger på Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund.  

Därutöver har kommunen genom sina medarbetare medverkat i ett stort antal konferenser, 

seminarier, kurser med mera med miljöanknytning. 

1.7 Riktlinjer för Naturvård och Ekosystemtjänster  

Under året har förvaltningen arbetat fram och presenterat ett förslag till Riktlinjer för 

naturvård och ekosystemtjänster för Kommunstyrelsen. Ett flertal handböcker kommer att 

komplettera riktlinjerna och utbildningar med berörd personal kommer att hållas då 

handböckerna är klara. Avsikten med riktlinjerna´, handböckerna och utbildningen är att 

underlätta arbetet med naturvården i den fysiska planeringen.  

1.8 Webbinarier 

Under året har ett webbinarie genomförts. 

1.9 Bidragskartläggning 

Under året har de bidrag som är möjliga att söka inom miljöområdet kartlagts och 

verksamheten har informerats om möjligheten att söka olika typer av bidrag.  









































































































   2020-01-24 

 

   

 
Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2019    
tecknat mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 

 

  



 
2   

Om uppföljningen 
Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från de 

samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete som undertecknats av södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och kommunen.  

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 

ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet 

t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, så kan dessa skickas in 

tillsammans med uppföljningen. 

Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen 

ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska 

redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skriv i in det preliminära resultatet i del 4 

”Ekonomisk redovisning”. Ange där även datum när ni skickar in det slutgiltiga resultatet. 

Detta får senast vara den 28 februari.   
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1. Utgångspunkter för folkhälsoarbetet.  
 

Beskriv kortfattat kommunens utgångspunkter för folkhälsoarbetet 

Styr-/måldokument som folkhälsoarbetet utgår ifrån och var de är beslutade: 

Folkhälsomålen är integrerade i nedanstående kommunala styrdokument som är beslutade 

av Kommunstyrelsen 

• Översiktsplan för Ulricehamns kommun. 

• Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 

• Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018. 

• Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete. 

• Handlingsplan för Jämställdhet. 

Kommunens prioriterade områden och grupper: 

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år är prioriterat.  

Ulricehamns kommun har kraftsamlat utifrån huvudmålet Fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning i Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019, 

härefter benämnd som verksamhetsplanen.   

Verksamhetsplanen består av tre insatsområden som samtliga bidrar till att öka 

förutsättningarna för att uppnå en jämlik hälsa, dessa tre insatsområden är följande;  

• Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år.  

• Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor.  

• Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar. 

 

2. Utvecklingsområden utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument samt samverkansavtalet om lokalt folkhälsoarbete.  

 

 

Folkhälsoarbetet ska enligt avtalet ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Under 

avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden: 

• att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet 

• att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för 

en jämlik hälsa 

• att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i 

de insatser som görs.  

a) Styrning, ledning och organisering 

Beskriv kort och övergripande hur folkhälsoarbetet styrs, leds och organiseras. 

Målen och insatserna i verksamhetsplanen läggs in i Ulricehamns kommuns system, 

Stratsys, för verksamhetsplanering och uppföljning. Där fördelas ansvaret till respektive 

sektor, verksamhet och enhet där dessa sedan rapporterar och analyserar hur de arbetat med 

de mål och insatser de ansvarat för. Genom detta arbete kommer målen och insatserna in i 

respektive ansvarig chefs verksamhetsplan som sedan förankrar och arbetar med insatserna 
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tillsammans med sin personal. Verksamhetsplanerna är tänkta att användas vid 

medarbetarsamtalen där varje medarbetare fördelas uppgifter att särskilt arbeta med. 

Alla medarbetare i kommunen kan via intranätet se sin enhets verksamhetsplan i Stratsys, 

där de relevanta insatserna och målen från verksamhetsplanen återfinns.  
 

b) Integrering av folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamhet 

Besvara följande påståenden där grönt betyder helt integrerat, gult på väg mot 

integrering och rött inte alls integrerat.                                                 Grönt    Gult      Rött 

Folkhälsoperspektivet är integrerat kommunens ordinarie 

verksamhet.  
Ja   

 

Skriv en kort förklaring till valet av färg.  

Alla mål och insatser i verksamhetsplanen har ansvaret fördelats till den verksamhet som 

kan utföra dem. Alla medarbetare kan också se målen och uppdragen via intranätet.  

c) Mål och redovisning 

Besvara följande påståenden med ja eller nej. Eventuella 

kommentarer görs i fältet under tabellen. 

Ja             Nej 

c1) Folkhälsoarbetet har egna mål som enbart gäller för 

folkhälsoarbetet? 
 Nej 

c2) Folkhälsoarbetet egna mål som gäller för alla förvaltningar? 

 
 Nej 

c3) Folkhälsoarbetet har inga egna mål utan kommunens 

ordinarie mål gäller även för folkhälsoarbetet. 
Ja  

c4) Folkhälsoarbetet redovisas i kommunens ordinarie 

årsredovisning. 
Ja  

 

Kommentarer till tabellen Mål och redovisning. 

Verksamhetsplanen är integrerad i ordinarie styr- och ledningssystem vilket gör att 

folkhälsoarbetet har integrerats i Ulricehamns kommuns verksamhetsplan i ordinarie styr- 

och ledningssystem. 

d) Beskriv hur det lokala folkhälsoarbetet utformats för att minska skillnader i hälsa. 

Beskriv också hur ni arbetar för att nå kommunens prioriterade grupper i syfte att 

minska skillnader i hälsa.  
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Ulricehamns kommun har kraftsamlat utifrån huvudmålet Fullföljd grundskola och 

gymnasieutbildning i verksamhetsplanen. Alla tre insatsområdena ska öka förutsättningar 

för fullföljd grundskola och gymnasieutbildning. Insatsernas områden kommer ifrån en 

nulägesanalys bestående av såväl centralt hämtad statistik som lokala uppföljningar för att 

lokalisera utvecklingsområden.  

 

Insatserna riktas till samtliga inom respektive verksamhet men särskilt fokus på att främja 

jämställdhet. För de insatser som sker lokalt utan stöd av folkhälsomedel sker insatser 

riktade mot individer och mindre grupper.  
 

e) Beskriv hur ni främjat och utvecklat kommunens prioriterade gruppers 

möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Utveckling av föräldrastödet sker i samverkan med deltagarna på Familjecentralen och 

öppna förskolan. 

 

Årlig folkhälsovecka sker i samarbete med kommunala pensionärsorganisationer, 

handikapporganisationer, föreningar, studieförbunden, Västra Götalands Idrottsförbund 

och den kommunala organisationen för anhörigstödet. 

 
f) Beskriv samarbetet med vårdaktörerna i det lokala folkhälsoarbetet och i vilka 

forum det sker.  

Ledningsgruppen för närvårdssamverkan är styrgrupp för många frågor och under dem 

finns arbetsgrupper som anhörigstödets interna referensgrupp och arbetsgruppen för 

temavecka psykisk hälsa vecka 9 år 2019/vecka 10 år 2020.  

Samarbete sker med folktandvården i tandprojektet på Sagans förskola. 

Aktiviteter under folkhälsoveckan genomförs i samverkan med folktandvården och 

Närhälsan. 

Under andra halvan av året påbörjades en strukturerad samverkan med 

ungdomsmottagningen. Planeringen är att träffar ska hållas några gånger per år. 
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g) Samarbete med vårdaktörer i det gemensamma lokala folkhälsoarbetet: 

Markera vilka vårdaktörer ni samarbetar med i det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Grönt = Vi har ett systematiskt samarbete. Gult = Vi är på väg mot ett systematiskt 

samarbete. Rött = Vi har inget systematiskt samarbete. 

Ange i ”Kommentarer” vilka områden ni samarbetar inom och hur ni upplever att 

samarbetet fungerar: ”fungerar bra”, ”under utveckling”, ”fungerar inte bra”.     

Aktör Grönt Gult  Rött  Kommentarer 

Primärvård Ja   Fungerar bra 

BMM    Inom ramen för närvårdssamverkan 

BVC Ja   Fungerar bra, Familjecentralen 

Tandvård Ja   Fungerar bra, tandprojekt i förskola 

Ungdomsmottagning  Ja  Påbörjat att träffas regelbundet 

Hälsobrunnen 

 
Ja   

Inom ramen för närvårdssamverkan 

 

Klicka här för att ange text. 

h) Beskriv om och hur det lokala folkhälsoarbetet, inom ramen för folkhälsoavtalet, 

bidragit i arbetet med att öka andelen elever med fullföljda studier. 

Kompetensutveckling till pedagoger och skolledning för att fånga upp barn- och ungas 

förhållningssätt till nätet. Den enskilde medarbetaren får fler verktyg att använda, kunskap 

och förståelse om hur det psykiska måendet påverkar samt förståelse för barn och 

ungdomars utsatthet på nätet.  

Föreläsning med Maria Dufva, med stöd av folkhälsomedel, kring barn på nätet 

genomfördes för personal på grundskolorna 2019 och under 2020 genomförs utbildning för 

elever och vårdnadshavare. 

j) Folkhälsostrategens yrkesroll 

I din yrkesroll som folkhälsostrateg, ge exempel på processer och aktiviteter där 

du/ni har varit: 

Drivande: Folkhälsovecka, implementering av barnkonventionen blir lag, 

jämställdhetsinkludering, ökad kunskap om normer, hbtqi och inkludering.  

Deltagande: Kommunrepresentant i Länsstyrelsens Jämställdhetsnätverk och ANDTS-

nätverk. Lokala BRÅ och arbetsgrupp kriminalitet bland unga. Ledningsgrupp lokal 
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närvårdssamverkan, Anhörigstödets interna referensgrupp, Arbetsgrupp temavecka psykisk 

hälsa vecka 9 år 2019/vecka 10 år 2020.  

 

3. Insatser inom ramen för folkhälsoavtalet 
 

Beskriv kort och övergripande årets insatser, inom ramen för folkhälsoavtalet, som 

skett inom respektive målområde. Ange de mål som målområdet har utgått ifrån. 

Kopiera och använd en mall per målområde. 

Målområde: 
 

Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning  

Insatser: 
Indikator/mätetal är andel elever 2019 som var behöriga till gymnasieskolan 

(yrkesprogrammen) är 80,2 % och efter sommarskolan uppgår behörighet till gymnasiet 

till 86,2 %.  

Utveckla elevhälsoteamens arbete genom att fokusera på det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Arbeta på organisations- och gruppnivå för att skapa goda 

lärmiljöer och därigenom skapa bättre förutsättningar för elevernas lust till lärande. 

Kompetensutveckling till pedagoger och skolledning för att fånga upp barn- och ungas 

förhållningssätt till nätet. Den enskilde medarbetaren får fler verktyg att använda och 

kunskap och förståelse om hur det psykiska måendet påverkar och förståelse för barn 

och ungdomars utsatthet på nätet. 

Föreläsning med Maria Dufva, kring barn på nätet genomfördes för personal på 

grundskolorna 2019 och under 2020 genomförs utbildning för elever och 

vårdnadshavare. 

Insatserna under detta målområde har gjorts tillsammans med insatserna till målområde 

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja               
Om ja, i så fall vilka grupper? 
Flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år.  

 

Målområde: 
 

Goda livsvillkor för flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år  

Insatser:  

- Strategiskt arbete för samverkan kring föräldrastöd, 75 % tjänst 

föräldrastödsutvecklare som samordnar och utvecklar föräldrastödet.  
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Föräldrastödsutbildningar i olika former såsom trygghetscirklar, 

barnolycksfallsutbildningar, spädbarnsmassage, sångstunder och olika tematräffar på 

öppna förskolan. Integrationscenter har startat upp en grupp på familjecentralen för 

föräldralediga mammor med syfte att hålla liv i det svenska språket samt 

samhällsorientering. Även individ- och familjeomsorgen genom öppenvården och 

anhörigkonsulenten arbetar med föräldrastöd.  

- Arbeta med ökad skolnärvaro med fokus på åk 1-9 för att minska antalet så 

kallade hemmasittare.  

Rutin för att följa elevers frånvaro har reviderats. Från och med läsåret 19/20 rapporteras 

och följs även elever med problematisk skolfrånvaro. Från och med januari 2020 

rapporteras all frånvaro, giltig som ogiltig, i SKOLA 24 från förskoleklass till åk 9. En 

särskild satsning, med hjälp av statsbidrag, görs under hösten 2019 för att säkra upp 

rutiner och arbete runt elever som riskerar att bli hemmasittare, projekt saknad. Särskilda 

undervisningsgrupper finns på två grundskolor. 

- Projekt psykisk hälsa på gymnasiet 

Höstterminen 2018 påbörjades ett större arbete i syfte att förändra 

Tingsholmsgymnasiets rutiner kring närvaro/frånvaro. Kopplingen mellan olika former 

av frånvaro och psykisk ohälsa är på olika sätt stark. Detta förstärktes vid inledningen av 

LÅ19/20 med föreläsning av Malin Gren Landell.  

- Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 

CAN-undersökningen 2019 har analyserats och arbetas med inom Sektor lärande, 

framförallt inom grundskolans årskurs 7-9 samt av folkhälsostrategen. Resultaten från 

CAN-undersökningen visar att drogvanorna och -bruket generellt går i önskad riktning 

men att attitydförändringarna Metoden Effekt har genomförts på en skola under året.  

- Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända 

Insatsen har inte genomförts då den fortsatt inte kunnat genomföras via sektor välfärd 

som planerat och folkhälsostrategen har inte haft möjlighet att arbeta med insatsen på 

grund av pensionsavgång och rekrytering.  

Insatserna under målområde Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning har gjorts 

tillsammans med insatserna till detta målområde.  

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                       
 
Om ja, i så fall vilka grupper? 
 
Flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år.  

 

 

Målområde: 
 

Hälsofrämjande livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor totalt   

Insatser: 
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- Ökad jämställdhet och trygghet.  

Jämställdhetskartan har under året uppdateras med aktuella uppgifter Se 

https://www.jamstalldhetskartan.se/. Jämställdhetskartan är ett verktyg som synliggör 

och medvetandegör jämställdhetsfrågor. Jämnställdhetskartan och trygghetskartan 

används som verktyg i arbetet med handlingsplanen för jämställdhet respektive 

åtgärdsplan för sektor miljö och samhällsbyggnad. Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete sker tvärsektoriellt och är ett tidigt främjande och 

förebyggande arbete som stärker friskfaktorer och minskar riskfaktorer. 

Jämställdhetskartan skulle ha uppdaterats under 2019 men har ej genomförts då 

förutsättning för detta inte har funnits. 

- Genomförande av två Senior Sport School 

En omgång av Senior Sport School genomfördes under våren 2019 med 22 deltagare. 

Omgång två under hösten 2019 blev inställd på grund av för få deltagare, lärdom är att 

göra mer riktad marknadsföring till målgruppen.  

- Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda 

matvanor 

Årlig folkhälsovecka genomfördes för sjunde gången under vecka 40. Under veckan 

arrangerades föreläsningar, aktiviteter och mässor i samarbete med arrangörer från 

Ulricehamns kommun, studieförbund, föreningsliv, lokalt näringsliv, Västra 

Götalandsregionen samt sponsring från två lokala ICA-handlare. Alla aktiviteter var 

gratis för att ge alla möjlighet att delta samt var geografiskt och tidsmässigt utspridda. 

- Tandprojekt i förskolan med folktandvården 

Tandborstning genomförs på Sagans förskola varje morgon då den förskolan har högre 

förekomst av de samhällsgrupper som har sämre tandhälsa. Folkhälsomedel används för 

inköp av tandborstar och tandkräm. 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                       
 
Om ja, i så fall vilka grupper? 
 
Flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år och äldre.  

 

 

 

 

 

 

Målområde: 
 

Öka antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar    

Insatser: 
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 Sex ansökningar från föreningar och organisationer har beviljats. Ansökningarna har 

möjliggjort följande gratis aktiviteter: 

- en kallbadhusvecka under folkhälsoveckan vilket ämnade att öka den 

fysiska aktiviteten och vara en mötesplats  

- en Simborgardag där personer mellan 0-18 år har möjlighet att ta 

simborgarmärket eller andra märken sam att prova simma och bada med flytväst 

- en föreläsning med titeln Underbara ADHD under temavecka psykisk 

hälsa vecka 9 år 2019 

- erbjuda fyra ledarledda aktiviteter i en bygdegård per vecka 

- en inkluderingshelg för idrotten i Ulricehamn 

- två omgångar av Senior Sport School, dock blev en omgång inställd på grund av 

för få anmälda deltagare 

Har målområdet genomförts med utgångspunkt från kommunens 
prioriterade grupper för att minska skillnader i hälsa    
                                                                                                                       Ja                      
 
Om ja, i så fall vilka grupper? 
Flickor/pojkar och kvinnor/män upp till 20 år och äldre. 
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4. Ekonomisk redovisning 
 

Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag.   

Den ekonomiska redovisningen är slutgiltig. 

 

 Budget Utfall 

HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt 

Ingående från föregående 

år: 

      

Folkhälsotjänst 

- lön (inkl. lönebikostnader) 

374 500 278 000  374 500 278 000  

- omkostnader (admin., 

kostnader, resor, kurser 

etc.) 

 24 000   24 000  

Folkhälsoinsatser enligt 

plan för folkhälsoarbete: 

      

Erbjuda föräldraskapsstöd för 

alla föräldrar med barn upp 

till 18 år 

30 000 430 000  30 000* 430 000 *beviljats 

att 

överföra 

till 2020 

Ökad skolnärvaro 60 000   60 000   

Ökad psykisk hälsa 30 000   30 000   

Minska bruket av alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och 

spel om pengar 

30 000   30 000   

Utveckla volontärverksamhet 

för att minska utanförskap 

40 000   0   

Ökad jämställdhet och 

trygghet 

40 000 100 000  19 800   

Främja goda levnadsvanor, 

ökad fysisk aktivitet och 

främja goda matvanor 

50 000   5 300   
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Tandprojekt i förskolan med 

folktandvården 

10 000   10 000   

Senior Sport School 20 000   40 000   

Öka antalet folkhälsoinsatser i 

frivilligorganisationer och 

föreningar 

30 144 15 000  12 144 0  

SUMMA 714 644 847 000  611 744 732 000  

Kvarvarande medel:     102 900 115 000  

 

Kommentarer kring den ekonomiska redovisningen:  

Utfallet beror på pensionsavgång och rekrytering av ny folkhälsostrateg, detta medförde att 

folkhälsostrategen inte haft förutsättning att genomföra alla planerade insatser.  

Planerade insatser som inte genomförts är inom ramen för insatsområdena ökad 

jämställdhet och trygghet, utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap, och 

främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor, samt öka 

antalet folkhälsoinsatser i frivilligorganisationer och föreningar.  

*30 000kr är överfört till år 2020 för föräldrastöd där medlen kommer användas för att 

höja vårdnadshavares kunskap om barns liv på nätet. 

5. Övrigt  
  

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker 

kan det skrivas här.   

Hör av er vid frågor!   
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ÅRSAVSTÄMNING  2019 

Ulricehamns Kommun 
 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Års-

2019-12-31 2019-12-31 avkastning Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 43 798 6 441 341 * 0,85% 5% 2,4

SEB High Yield Fund A H-SEK 27 000 5 299 323 10,54% 4% 3,1

Simplicity Företagsobligationer A 67 645 8 694 387 3,94% 7% 0,8

Simplicity Likviditet 27 690 3 093 521 0,99% 3% 0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A 80 013 9 027 727 3,69% 7% 0,1

SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 949 087 1,78% 4% 2,5

Öhman FRN Hållbar A 115 462 12 787 394 2,31% 11% 0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 64 303 7 676 450 1,80% 6% 2,4

Totalt nominella räntor 57 969 230 2,81% 48% 1,3

Totalt räntor 57 969 230 2,81% 48% 1,3

SVENSKA AKTIER

Simplicity Småbolag Sverige 25 838 4 308 156 45,94% 4%

Spiltan Aktiefond Stabil 19 537 16 414 473 37,23% 13%

SPP Sverige Plus A 69 317 10 417 241 33,87% 9%

Totalt direktägda aktier och fonder 31 139 870 36,20% 26%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 31 139 870 36,20% 26%

UTLÄNDSKA AKTIER

SPP Emerging Markets Plus A 18 173 2 987 135 24,19% 2%

Swedbank Robur Transition Global MEGA 37 341 11 094 460 * 4,37% 9%

Öhman Etisk Index Japan 11 402 1 455 719 27,36% 1%

Öhman Etisk Index USA 17 436 4 995 229 37,88% 4%

Öhman Global Hållbar A 39 686 11 228 044 34,08% 9%

Totalt direktägda aktier och fonder 31 760 587 29,92% 26%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 31 760 587 29,92% 26%

Totalt aktier 62 900 457 32,89% 52%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 156 000 0,65% 0%

LFS Invest I 10 622 000 1,80% 1%

Totalt alternativa tillgångar 778 000 6,35% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 76 218 0%

Totalt likvida medel 76 218 0%

TOTALT 121 723 905 13,75% 100% 1,3

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

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

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

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

 
*Avkastning sedan köp 

 

 
 

Utveckling jämfört med index 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

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

Räntebärande värdepapper OMRX Total 2,81% 1,08% 1,73%

Svenska aktier SIX PRX 36,20% 34,97% 1,24%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 29,92% 33,32% -3,40%

Alternativa 50% OMRX T-Bill + 3%, 50% OMRX Bond 6,35% 0,92% 5,43%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 13,75% 14,37% -0,62%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI AC World Net TR (SEK), 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.  
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2019 har visat upp en mycket stark svensk och global aktiemarknad, speciellt under våren (SIX PRX 
avkastade till sista april ca 22% och medan MSCI AC World TR SEK avkastade ca 24%). Många faktorer 
ligger bakom den mycket positiva utvecklingen på aktiemarknaderna detta år, bla fortsatta duvaktiga 
besked från centralbankerna (speciellt från FED), låga räntor vilket gör att det finns brist på alternativ, 
samt positiva tongångar i handelssamtalen mellan USA och Kina. Den svenska börsen (SIX PRX) 
avslutade med en avkastning om ca 35%. 
Det globala indexet MSCI AC World TR SEK avkastade ca 34%. 
 
Väsentliga händelser under 2019:  
Januari, kraftig återhämtning på aktie- och kreditmarknaderna efter höstens kraftiga nedgång 
Februari, rallyt på aktiemarknaderna fortsatte 
Mars, fortsatt stigande, dock i lägre takt, aktiemarknad samt inverterad amerikansk räntekurva 
April, stark inledning på rapportsäsongen. Svenska börsen fortsatte sitt rally 
Maj, kraftigt fall på världens börser efter bla förhöjt tonläge i handelskonflikten 
Juni, aktierallyt återkom. Efter bla mjukare retorik från centralbankerna och förhoppning om att USA 
och Kina ska närma sig en lösning 
Juli, blandade signaler från centralbankerna. FED sänkte sin ränta för första gången sedan 2008 
Augusti, nya handelstullar och inverterad räntekurva i USA. Slutet av månaden vände världens börser 
upp efter att USA och Kina då de indikerat att de önskar få till ett handelsavtal 
September, riksrätt hotar Trump och super Mario sänker räntan, FED sänkte även räntan under 
månaden 
Oktober, nya börsrekord och FED sänker räntan för tredje gången 
November, stigande räntor och starkare svensk krona. S&P 500 noterade nytt All-Time-High i slutet av 
månaden 
December, den fortsatta positiva aktieutvecklingen fortsatte. Förklaras främst av att USA och Kina 
kommit överens om innehållet i fas ett-avtal. Riksbanken höjde även räntan som utlovat med 0,25% till 
0,00% och det bidrog till att den svenska kronan stärktes mot de större valutorna under månaden. 
 
Under 2019 har portföljens värde ökat med ca 13,75% vilket kan jämföras med utvecklingen om 
14,37% för portföljens sammansatta jämförelseindex. En undervikt mot USA under första halvåret 
2019 samt skrivelsen om fossilfria exkluderingarna vilket begränsar fondutbudet är orsaken till att 
portföljen ligger något efter index under året.    
Ränteinnehaven har levererat en mycket god avkastning under året om ca 2,81%. Detta i ett läge då 
75% av samtliga utestående statsobligationer i världen ger negativ avkastning.  
De alternativa tillgångarna, placeringar i amerikanska livförsäkringar vilka gjordes 2006-2007, har haft 
drygt 6% i avkastning under året.  
 
Etiska- och fossilfriainnehav: 
Alla räntefonder och aktiefonder per 2019-12-31 är etiska och fossilfria fonder. 
Med detta menas att fonderna inte placerar i bolag som är involverade i följande produkter: 
Alkohol, Pornografi, Kommersiell Spelverksamhet, Tobak, Vapen och Fossila bränslen (olja, gas och 
kol). Accepterande andel av bolagets omsättning är 5%. Vissa av fonderna har en gräns om 0% på 
några eller alla etiska och fossilfria kraven. 
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Händelser under året 
 

Riskkontrollportföljen 
Februari: signaler från riskkontrollen gjorde att vi kunde öka andelen aktier (+2% / 2,2 MSEK mot 
tillväxtmarknader). Köpte även på oss High Yield exponering (10 MSEK) 
Mars: signaler från riskkontrollen gjorde att vi kunde öka andelen aktier (+2% / 2,25 MSEK mot sverige 
och globalt) 
April: signaler från riskkontrollen gjorde att vi kunde öka andelen aktier (+3% / 3,4 MSEK mot sverige 
och globalt) 
Juli: byter Global-fond, från D&G (som underpresterat) till SWB. Ökar även kreditrisken / 
avkastningspotentialen när vi minskar Simplicity Likviditet och ökar Simplicity Företagsobligationer 
Oktober: minskar ränterisken genom att minska Öhman Företagsobligationsfond Hållbar och ökar SPP 
FRN Företagsobligationsfond 
November: signaler från riskkontrollen gjorde att vi kunde öka andelen aktier (+1% / 1,1 MSEK mot 
sverige och globalt). Minskar samtidigt exponeringen mot Tillväxtmarknader och Japan samt mot 
Öhmans Globalfond medan vi ökar exponeringen mot Sverige och USA samt mot SWB Globalfond. Vi 
minskar samtidigt kredit- och ränterisken när vi säljer hälften av High Yield innehavet. 
December: signaler från riskkontrollen gjorde att vi kunde öka andelen aktier (+4% / 4,8 MSEK mot 
Sverige och Globalt). 
 
Likviditetsportföljen 
Augusti: uttag om 30 MSEK från portföljen 
Oktober: minskar ränterisken genom att minska Öhman Företagsobligationsfond Hållbar och ökar SPP 
FRN Företagsobligationsfond 
Avkastning om ca +2,0% under 2019 (ca +1 165 000 SEK). 
 

 
 
 
 
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information 
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat 
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 
 
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners 
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se 
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Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Positiv utveckling  

Ulricehamns kommun har en fortsatt stark 

utveckling och framtidstro. Osäkerheten i vår 

omvärld har under året varit stor. Flera 

kommuner vittnar om ekonomiska problem 

och svårt att bedriva en verksamhet som 

kommunens invånare förväntar sig. 

Ulricehamns kommun står fortsatt stabilt både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Befolkningen ökade med 223 personer under 

2019 enligt siffror från Statistikmyndigheten 

(SCB). Befolkningsmängden slutade på 24 668 

personer. 

Många av kommunens företag har en stabil 

utveckling och är tillsammans med vårt 

engagerade föreningsliv en förutsättning för att 

skapa en positiv tillväxt. När de tre starka 

utvecklingsaktörerna kommunen, näringslivet 

och föreningslivet samarbetar skapas en 

utveckling och framtidstro som är helt 

avgörande för framtiden. Ett bra exempel på 

denna kombination av engagemang är 

världscuptävlingen i längdskidor som 

genomfördes under januari. Återigen en stor 

succé och ett otroligt engagemang från alla 

inblandade. 

Uppstarten av en ny mandatperiod kan alltid ta 

lite tid, inte minst när Ulricehamns kommun 

fick sitt första minoritetsstyre. Många nya 

politiker som behöver tid att hitta sina roller 

och rutiner tar tid att sätta sig.  

 

 

 

 

 

Arbetet med att påbörja flera av de 

investeringar som ligger i investeringsplanen 

har tagit fart. Gällstadgården, fler förskolor, 7–

9 skola, F-6 skola, bibliotek, simhall för att 

nämna några som nu påbörjats och befinner 

sig i olika stadier. 

 

Några nedslag från 2019 

Arbetet med en ny Översiktsplan pågår för 

fullt. 

Ekero öppnade upp fler platser inom 

äldreboendet. 

Särskolan fick nya lokaler i Marbäcks skola. 

Ny förskola börjar byggas i centralorten. 

Ett stort antal detaljplaner har antagits under 

året.   

Uppstart för arbete med Agenda 2030 

påbörjades under året. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

alla anställda i kommunen för ett väl utfört 

arbete under 2019. Samtidigt vill jag tacka alla 

förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 

förtroendegivande samtalsklimat. Samtidigt 

vill jag rikta ett stort tack till alla 

samarbetspartners vi haft under det gångna 

året. 

  

 

Roland Karlsson (C) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
      
      

Koncernen 2019 2018* 2017 2016 2015 
EKONOMISKT RESULTAT       

Årets resultat, mnkr 86,5 95,9 140,6 96,0 70,6 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 57,9 70,6 145,9 120,8 73,4 
 

     
TILLGÅNGAR/SKULDER      

Totala tillgångar, mnkr 2 708,1 2 591,6 2 501,2 2 453,3 2 282,9 

---Omsättningstillgångar, mnkr 305,2 350,6 298,8 410,4 275,1 

---Anläggningstillgångar, mnkr 2 400,0 2 238,0 2 202,4 2 042,9 2 007,8 
 

     
Totala skulder, mnkr 1 014,8 991,6 921,3 1 023,6 955,3 

---Kortfristiga skulder, mnkr 343,0 320,0 307,5 323,9 302,4 

---Långfristiga skulder, mnkr 671,9 671,6 613,8 699,7 652,9 
 

     
SOLIDITET      

Soliditet, % 58,3 57,5 57,7 53,1 52,7 

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, % 41,7 39,9 39,1 31,9 28,6 
 

 
     

      

Kommunen 2019 2018* 2017 2016 2015 
EKONOMISKT RESULTAT      

Årets resultat, mnkr 55,4 49,5 75,6 58,2 48,4 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 28,6 24,2 80,9 83,1 51,2 

Skatteintäkter, mnkr 1 088,2 1 038,9 1 007,4 967,7 922 

Personalkostnader, mnkr1  1 073,3 1 046,9 1 019,6 981,8 865,8 
 

     
INVESTERINGAR      

Nettoinvesteringar, mnkr 147,0 93,9 140,8 91,3 102,1 

Självfinansiering av investeringar, % 87,0 103,0 94,0 116,0 94,0 
 

     
TILLGÅNGAR/SKULDER      

Totala tillgångar, mnkr 2 139,9 2 059,7 2 030,9 2 039,3 1 944,2 

---Omsättningstillgångar, mnkr 184,7 220,6 177,0 299,3 188,1 

---Anläggningstillgångar, mnkr 1 952,2 1 836,0 1 853,9 1 740,0 1 756,1 

---Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr 2,9 3,0 1,7 1,8 2,6 
 

     
Totala skulder, mnkr 738,6 711,4 727,2 810,6 770,5 

---Kortfristiga skulder, mnkr 257,1 234,2 236,3 229,5 231,3 

---Långfristiga skulder, mnkr 481,5 477,2 490,9 581,1 539,2 
 

     
SOLIDITET      

Soliditet, % 63,0 62,8 61,2 57,3 57,1 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. internbank % 54,1 52,9 50,1 43,9 39,4 
 

     
SKATTESATS      

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

     
INVÅNARE      

Folkmängd 24 668 24 445 24 296 23 887 23 494 

Folkökning 223 149 409 393 250 
 

     
Födda 252 244 240 273 221 

Döda 265 237 252 258 235 

Födelsenetto -13 7 -12 15 -14 
 

     
Inflyttning 1 309 1 252 1 414 1 366 1 199 

Utflyttning 1 090 1 112 1 009 990 937 

Flyttningsnetto 219 140 405 376 262 

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43. 
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Ekonomisk översikt 

koncernen 

Ulricehamns Stadshus AB är ett av 

Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. 

Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO AB 

samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är 

helägda dotterbolag till Ulricehamns 

Stadshus AB. 

Årets ekonomiska resultat 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2019 

uppgår till 86,5 mnkr (2018: 95,9 mnkr). Det 

ekonomiska resultatet 2019 innebär 

följaktligen ett resultat som är lägre än förra 

året. Orsaken är att STUBO och UEAB har 

lägre resultatnivåer 2019 än året innan. I 

STUBOS:s fall handlar det om att fastigheter 

avyttrades 2018. För UEAB handlar det om 

lägre anslutningsavgifter för fiber 2019 och 

högre personalkostnader. Kommunens 

ekonomiska resultat har förbättrats från 49,5 

mnkr 2018 till 55,4 mnkr 2019.   

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

2019 uppgår till 57,9 mnkr (2018: 70,6 mnkr). 

Inom kommunkoncernen har det skett en 

utdelning från NUAB till Ulricehamns 

Stadshus AB. Utdelningen uppgår till 14 mnkr 

och är en effekt av att det av NUAB delägda 

bolaget Vist Fastighets såldes 2018. 4 mnkr av 

utdelningen har Ulricehamns Stadshus AB 

delat ut till Ulricehamns kommun. Resterande 

10 mnkr har Ulricehamns Stadshus amorterat 

befintliga lån.   

Koncernens resultatutveckling, mnkr 

  

Koncernens resultatutveckling, 

mnkr, exklusive jämförelsestörande poster 

 

Koncernens soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. En soliditet på 

58,3 procent innebär att det finns kort- och 

långfristiga skulder motsvarande 41,7 procent 

av de samlade tillgångarna. Koncernens 

soliditet, inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, har under den senaste 

fyraårsperioden ökat från 31,9 procent till 41,7 

procent. 

 

Koncernens soliditet inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, procent 
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Ekonomisk översikt 

kommunen 

Det ekonomiska resultatet för kommunen 
2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 
49,5 mnkr). Resultatet påverkas av 
jämförelsestörande poster. Resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster uppgår 
till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr). 
Investeringarna under 2019 uppgår till 
147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).  

 

Årets ekonomiska resultat 
Kommunens ekonomiska resultat för 2019 

uppgår till 55,4 mnkr. Resultatet påverkas i 

positiv riktning av jämförelsestörande poster 

(26,8 mnkr): 

 

 
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 28,6 

   
+ Realiserade reavinster förvaltade 

pensionsmedel +2,0 
 
+    

 
Realiserade reavinster övriga placerade 
medel +0,5  

 
+ 

 
Orealiserade reavinster förvaltade 
pensionsmedel +12,6 

 
+ 

 
Orealiserade reavinster övriga placerade 
medel +0,5 

 
+ Utdelningar +7,7 
 
-  Nedskrivning aktier dotterbolag -4,2 
 
- Omklassificering projekteringskostnader -1,9 
   
+ Reavinster vid försäljning av industrimark 

och tomter för bostäder +9,6 
   

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 55,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Det budgeterade ekonomiska resultatet för 

2019 uppgår till 27,5 mnkr. Det ekonomiska 

utfallet är följaktligen 27,9 mnkr högre än 

budgeterat. 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 

uppgår till 28,6 mnkr, vilket är i nivå med 

föregående års (24,2 mnkr).  

 

Ekonomiskt resultat exklusive 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

Det ekonomiska utfallet under 2015–2017 har 

påverkats kraftigt av intäkter från riktade 

statsbidrag, framförallt kopplat till 

kommunens flyktingmottagande men även till 

skolan. De riktade statsbidragen till 

Ulricehamns kommun (inklusive 

”kommunbonus/byggbonus” med mera) var 

som högst 2016 – 177,6 mnkr. Under 2019 

uppgår de riktade statsbidragen till 70,5 mnkr. 

 

Riktade statsbidrag, mnkr 
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Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 147,0 mnkr 

(2018: 93,9 mnkr). Den budgeterade 

investeringsvolymen för 2019 uppgår till 315,2 

mnkr. Under året har kommunfullmäktige 

beslutat att utöka budgeten för ombyggnation 

av Marbäcks förskola samt lokalanpassning för 

att åstadkomma fler platser för särskilt boende 

på Ekero i Gällstad. Vidare har 

investeringsbudgeten minskats för utredningar 

i samband med upprättande av detaljplaner.  

Några av de större investeringarna under 2019 

är om- och tillbyggnaden av Tre rosors förskola 

(beslutad budget 44,3 mnkr) och ny förskola i 

Ulricehamn (beslutad budget 42,3 mnkr). 

Projekten pågår och Tre rosors förskola 

bedöms färdigställas våren 2020 samt den nya 

förskolan i centralorten under hösten 2020.  

Under 2019 har Hössna förskola färdigställts. 

De totala utgifterna för projektet summerar till 

26,9 mnkr att jämföras med budgeterade  

22,9 mnkr. Slutredovisning av projektet sker 

under 2020.  

Kommunen har köpt in en del mark under 

året. Fastigheter som har köpts är 

Bäckebotomt 2 (1,3 mnkr) samt återköp av 

tomt på Rönnåsen, Rönneskog 1 (1,3 mnkr). 

Utbyggnad av området “Handelsträdgården” 

har färdigställts och samtliga tomter har sålts. 

 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Över tid är det önskvärt att kommunens 

investeringar i så hög utsträckning som möjligt 

finansieras via de medel som tillförs från den 

löpande driften – om självfinansieringsgraden 

över tid uppgår till minst 100 procent behöver 

inga nya lån tas upp. 

Under 2019 uppgår självfinansieringsgraden 

till 87 procent. Orsaken till att 

självfinansieringsgraden, trots omfattande 

investeringar, hamnar nära 100-procentsnivån 

är att det ekonomiska resultatet 2019 är starkt. 

Årets investeringar har därmed kunnat 

finansieras med egna medel i mycket hög 

utsträckning. Nivån på det ekonomiska 

resultatet innebär att det har tillförts cirka 128 

mnkr från den löpande verksamheten. 

 

Självfinansieringsgrad, % 

 

Soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 

de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på 

kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som har finansierats 

med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre 

skuldsättning har kommunen. 

En soliditet på 63 procent innebär att 

kommunen har skulder motsvarande 37 

procent av de samlade tillgångarna. 

Kommunens soliditet ligger i nivå med 

föregående år.  

 

102,1
91,3

140,8

93,9

147,0

0

40

80

120

160

2015 2016 2017 2018 2019

96
116

94 103
87

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019

57,1% 57,3%
61,2% 62,8% 63,0%

0%

20%

40%

60%

80%

2015 2016 2017 2018 2019



10 
 

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, enligt den så kallade 

”fullfondsmodellen”, uppgår till 42,1 procent. 

Kommunens funktion som internbank inom 

koncernen påverkar soliditeten med 12,0 

procentenheter. Utan utlåningen till bolagen 

hade kommunens soliditet 2019-12-31 uppgått 

till 54,1 procent (2018: 52,9 procent). 

Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns 

kommun har en förhållandevis stark finansiell 

ställning. 

 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsåtaganden, exkl. internbank 

 

Kommunalskatt 

Ulricehamns kommun hade under 2019 en 

högre total skattesats än riksgenomsnittet (34 

öre) men jämfört med genomsnittet i regionen 

var nivån 25 öre lägre. Kommunens 

utdebitering uppgick under 2019 till 21,05. 

Regionens utdebitering var 11,48 under 2019. 

Därmed uppgick den sammanlagda 

kommunala skattesatsen i Ulricehamn till 

32,53 procent. Ulricehamns kommun har ett 

skatteunderlag per invånare som uppgår till 

cirka 92 procent av riksgenomsnittet. 

 

 2019 2018 
  

 

Ulricehamns kommun 
 

 

Kommun 21,05 21,05 

Region 11,48 11,48 
 

32,53 32,53 
 

  

Genomsnitt i regionen   

Kommun 21,30 21,30 

Region 11,48 11,48 
 

32,78 32,78 
 

  

Genomsnitt i riket   

Kommun 20,70 20,74 

Region 11,49 11,39 
 

32,19 32,13 

 

Lägsta totala skattesatsen 2019 hade 

Österåkers kommun med 29,18 procent. 

Högsta totala skattesatsen hade Dorotea med 

35,15 procent.  

2020 är det Österåkers kommun som har 

landets lägsta totala skattesats med 29,18 

procent, och liksom 2020 har Dorotea den 

högsta totala skattesatsen med 35,15 procent. 
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Kommunala koncernen 

Organisation 2019  

Politisk organisation och  

kommunala bolag 
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Förvaltningsorganisation 

 

Mandatfördelning           

              

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

              

Socialdemokraterna 3 4   Socialdemokraterna 10 13 

Centerpartiet 2 3   Centerpartiet 8 10 

Moderaterna 2 2   Moderaterna 8 10 

Sverigedemokraterna 2 1   Sverigedemokraterna 6 4 

Nya Ulricehamn 3 1   Nya Ulricehamn 9 3 

Miljöpartiet 1 1   Miljöpartiet 2 3 

Vänsterpartiet - 1   Vänsterpartiet 2 2 

Liberalerna 1 1   Liberalerna 2 2 

Kristdemokraterna 1 1   Kristdemokraterna 2 2 

              

Summa 15 15   Summa 49 49 
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Viktiga förhållanden för 

resultat och ekonomisk 

ställning 

Omvärldanalys 

Världen förändras och Ulricehamns kommun 

blir allt mer beroende av omvärlden. Det finns 

flera megatrender i världen som påverkar 

bland annat kommunsektorn på olika sätt: 

Globalisering 

Den ökade öppenhet som finns mellan stater 

och samhällen påverkar framför allt handel, 

investeringar och kapital samt information och 

teknologi. Det har följder för konkurrens 

genom företags möjligheter att söka sig till, och 

investera i, länder med lägre 

produktionskostnader. Det innebär också en 

ökad spridning av kunskap och teknik som kan 

användas till att skapa välstånd.  

Demografi 

Den demografiska utvecklingen och en tydlig 

trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad 

livslängd och en allt äldre befolkning påverkar 

direkt efterfrågan på välfärdstjänster som 

skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och 

äldreomsorg. Det ställer utökade krav på 

samhällsplanering och finansiering.  

Klimatförändringar 

För världen som helhet medför 

klimatförändringarna en ökning av katastrofer 

och kriser i form av översvämningar, torka, 

stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 

konflikter om vattenresurser samt människor 

på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag 

och individer behöver förändra beteenden och 

vanor när det gäller transporter, matvanor, 

produktions- och konsumtionsmönster samt 

återvinning. 

Teknik 

När nya tekniker utvecklas och börjar 

samverka ökar tempot i omvandlingen och det 

sker just nu omvälvande förändringar i 

samhället. Såväl arbetsmarknad som 

välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad 

olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur 

ny teknik kan användas än att förutse hur 

tekniken påverkar människors beteenden. Ofta 

syns inte konsekvenserna förrän tekniken 

funnits en tid.  

Värderingar 

Människors värderingar påverkas av 

förändringar i omvärlden. Det innebär att 

globalisering, förekomst av ny teknik och 

tillgång till kunskap kan förändra våra 

värderingar. Individers värderingar påverkas 

också av generationsskiften och ändras även 

under livets gång. Slutligen avgör värderingar 

hur länder styrs, hur kulturer utvecklas och 

hur tilliten till andra skapas. Det är därför 

angeläget att följa hur människors värderingar 

påverkas. 

Ulricehamns kommun 

Tillväxten är fortsatt relativt hög i Ulricehamns 

kommun. Att fler väljer att bo i kommunen är 

det tydligaste måttet på kommunens 

attraktivitet och värdet på “varumärket 

Ulricehamns kommun”. Invånarantalet har 

ökat i snabb takt under senare år. För 2019 

ökar invånarantalet med 223 stycken. Det är en 

takt som enligt befolkningsprognosen ska 

fortsätta de närmaste åren. Kommande år är 

det framförallt invånarna i yngre åldrar som 

blir fler och det påverkar kommunens 

verksamheter. Fler förskoleplatser tillkommer 

och även grundskolan behöver dimensioneras 

för ett ökande elevantal.  

Antalet äldre invånare prognosticeras öka på 

2020-talet. Därmed bedöms ett ökat behov av 

stöd och service från kommunen. Det är dock 

inte säkert att dagens utbud motsvarar 

morgondagens behov. Förebyggande åtgärder 

kan exempelvis förskjuta demensproblematik. 

Nya boendeformer och bättre stöd i hemmet 

kan minska behovet av vård- och 

omsorgsboendeplatser. Dessutom är 

utvecklingen av ny teknik värdeskapande. 

Den befolkningsmässiga tillväxten under 

senare år ställer ökade krav på kommunens 

markberedskap och fysiska planering. Nya 

bostäder, företagsetableringar och nya egna 

verksamhetslokaler kräver tillgång till 

detaljplanerad mark. Rationella interna 
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processer och tillgång till kompetens är kritiska 

faktorer för kommunen som samhällsbyggare. 

Effektiva kommunikationer är en annan viktig 

förutsättning för tillväxt. Kommunens begäran 

till Trafikverket om fördjupad utredning kring 

Ulricehamn som stationsort för 

Götalandsbanan är fortfarande aktuell.  

Ett ökat behov av service från fler invånare 

ställer också krav på kommunen som 

arbetsgivare. Stark konkurrens på 

arbetsmarknaden om arbetskraften är en 

realitet för kommunens förvaltning och för 

bolagen. Utmaningen behöver mötas från flera 

håll. Kommunens arbete med ”heltid som 

norm” är ett sätt, där befintlig kompetens tas 

tillvara. Verksamhetsutveckling som förbättrar 

arbetssätt, kundservice och arbetsmiljö stärker 

förvaltningens och bolagens attraktivitet som 

arbetsgivare. 

Ökad digitalisering och teknisk utveckling kan 

skapa ökad resurseffektivitet och öka service-

kvaliteten inom alla delar av 

kommunkoncernens verksamhet. 

När mottagandet av nyanlända nu minskat 

kraftigt följer nästa utmaning. Hur samhället 

lyckas med integration på olika plan kommer 

ha stor påverkan på samhällsutvecklingen. 

Frågan påverkar kommunens verksamheter 

och förutsätter god samverkan inom/mellan 

förvaltning och bolag. En lyckad skolgång är en 

framgångsfaktor för unga kommuninvånare. 

Utvecklingen i skolan är fortsatt en av 

Ulricehamns kommuns viktigaste frågor.  

För vuxna är möjligheten till arbete och egen 

försörjning avgörande. 

Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 

bolagen inom koncernen. Kommunens 

låneskuld uppgår per 2019-12-31 till 475 mnkr, 

samtidigt som utlåningen inom 

kommunkoncernen, inklusive utlåning till 

bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -

Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 

kommunkoncernen), uppgår till 603,5 mnkr.  

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 

”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel 

är vidareutlånade till bolagen. 

 

Kommunens låneskuld, mnkr 

 

Utlåning till bolagen, mnkr 

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 

ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten i kommunen och bolagen 

inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–5 

år. Vid bokslutet 2019 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 1,8 år. 

 

    
Kapitalbindning 2019 2018 2017 
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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 2019, % 78,9 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning <1 år ligger 

något över ramen för normportföljen. Detta 

kommer åtgärdas under 2020 i samband med 

omsättning av lån. 

Vid utgången av 2019 var cirka 31 mnkr av 

kommunens likviditet placerad i räntebärande 

värdepapper. 

 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 

98,0 mnkr vid utgången av 2019 

(2018: 108,7 mnkr).  

Borgensåtagandena har minskat något genom 

att lån som kommunen har gått i borgen för 

har amorterats. Omfattningen av kommunens 

borgensåtaganden är ca 10 mnkr lägre än vid 

utgången av 2018. 

 

Borgensåtaganden, mnkr 

 

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. Riktlinjer för 

förvaltning av pensionsmedel i Ulricehamns 

kommun anger ramar och riktlinjer för hur 

medel avsatta för pensionsförpliktelser ska 

förvaltas i kommunen. I riktlinjerna anges 

bland annat: i vilka tillgångar och med vilka 

limiter portföljens medel får placeras, hur 

ansvaret för förvaltningen fördelas och hur 

förvaltningen och dess resultat ska 

rapporteras.  

Per 2019-12-31 uppgår det bokförda värdet på 

placerade medel avseende pensioner till 121,6 

mnkr, vilket är samma nivå som 

marknadsvärdet på tillgångarna. 

Pensionsportföljens värde har under 2019 ökat 

med cirka 13,7 procent. 

Totalt marknadsvärde 2019-12-31 på 

pensionsförsäkringskapital uppgår till 92,1 

mnkr varav överskottsmedel 2,7 mnkr. 

Summan av kommunens egna 

pensionsförpliktelser uppgår per 2019-12-31 

till 464,2 mnkr (2018: 472,3 mnkr) då ingår 

avsättning inklusive löneskatt samt 

ansvarsförbindelse inklusive löneskatt. 

Information om det totala beloppet för 

pensionsförpliktelsen som kommunen har 

tryggat i pensionsförsäkring finns inte att få 

fram från pensionsleverantörerna per 2019-12-

31 utan redovisas först under nästkommande 

år. 

Gällande kommunkoncernen finns inga 

förpliktelser i bolagen utan samtliga 

pensionsförpliktelser har försäktrats. 

 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Händelser av väsentlig 

betydelse 
Väsentliga händelser för kommunkoncernen 

utöver ordinarie bedriven verksamhet 2019 är 

den världscupstävling i längdskidor som 

arrangerades 26–27 januari 2019 på 

Lassalyckan i Ulricehamn. Tävlingen är viktig 

för att stärka varumärket ”Ulricehamn”. NUAB 

äger 10 procent av Ulricehamn Ski Event AB 

som är det bolag som arrangerar världscupen. 

NUAB har ansvarat för invigningen och har 

även en styrelseplats i bolaget samt har 

ansvarat för boende för tävlande. Ulricehamns 

kommun har 2019 investerat 6,6 mnkr i 

markarbeten på Lassalyckan som UEAB har 

utfört. Ulricehamn Ski Event AB har 

medfinansierat investeringen på 1,1 mnkr. 

Vidare har Ulricehamns kommun erhållit cirka 

1 mnkr från arrangören för användandet av 

anläggningen. Fritidsenheten har haft ett nära 

samarbete med arrangören och regelbundna 

möten. 

 

Väsentliga händelser för kommunkoncernen 

kommande räkenskapsår är markförvärvet av 

Brunnsnäs på 30,15 mnkr. Förvärvet är 

strategiskt och innebär att kommunen utökar 

sin markreserv med attraktiv mark för nutida 

och framtida exploatering. Kommunalt 

innehav av fastigheterna ger kommunen 

möjlighet att styra utbyggnadstakten och 

inriktningen på bostadsbyggandet i området. 

Förvärvet är sålunda förenligt med den 

gällande markförvärvspolicy för Ulricehamns 

kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 

70).   

Vidare har Ulricehamns kommun i början på 

2020 förvärvat fastigheten Ulricehamn 

Verktyget 4. Investeringen möjliggör att leva 

upp till gällande arbetsmiljökrav för 

fastighetsskötare, vaktmästare, snickare samt 

personal inom service- och skogslag. De lokaler 

som används idag är överlag källarlokaler som 

egentligen bara kan användas som förråd eller 

liknande.  
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Styrning och uppföljning 

av den kommunala 

verksamheten 

Riktlinjer för ekonomisk styrning av 

förvaltning och bolag 

Budget 

Budget upprättas i en handling för kommun 

och koncern. Budget för den kommunala 

organisationen fastställs medan budgeten för 

de kommunala bolagen finns för information. 

Budgeten innehåller en plan för ekonomin för 

en period av tre år. Budgetåret är periodens 

första år. I budgeten styrs ekonomi och 

verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett 

koncernperspektiv anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. Budgeten är överordnad andra 

styrdokument. Alla styrdokument och mål för 

verksamheten som kräver ekonomiska resurser 

ska vara integrerade i den planering som sker i 

budgetprocessen. Arbetet med att ta fram 

underlag för förslag till ny budget sker i 

budgetutskottet. Budgetutskottets uppgift 

regleras bland annat i reglementet för 

kommunstyrelsen (KF 2019-01-31) och i 

riktlinjerna för styr- och ledningssystem (KF 

2018-05-28). Budgetprocessen för kommunen 

sker enligt särskilt antaget styrdokument.  

Investeringsbudget/investeringsplan 

Investeringsbudgeten/investeringsplanen 

innehåller en plan för investeringar för en 

period av tre år. Lokalförsörjningsplanen, som 

innehåller förvaltningens bedömning av 

lokalbehovet för de kommande tio åren, utgör 

en bilaga till budgetdokumentet. Utgångspunkt 

för förvaltningens och budgetutskottets arbete 

med investeringar är i huvudsak de tioåriga 

lokalförsörjningsplanen - som revideras 

årligen. Under budgetprocessen sker en 

prioritering av bland annat investeringar. 

Andra utgångspunkter för arbetet med 

investeringsplaneringen är styrdokument och 

målen för verksamheten. Det förekommer 

också att det lämnas specifika politiska 

uppdrag om inriktning när det gäller större 

investeringar. Prioriteringar sker både 

avseende vilka investeringar som ska 

genomföras och även när i tid som det ska ske.  

Uppföljning 

Den kommunala organisationen och samtliga 
bolag inom kommunkoncernen ska för april, 
augusti och december lämna en ekonomisk 
uppföljning samt uppföljning av 
verksamhetsmål.  
 
Augusti månads uppföljning utgör 

delårsbokslut och december månads 

uppföljning utgör årsbokslut. Dessa 

uppföljningar redovisas till 

kommunfullmäktige. 

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan 

uppföljning av verksamhetsmål, sker per 

februari och oktober månad. Dessa 

uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. 

Övriga månader, förutom januari och juli 

månad, görs månadsuppföljningar från 

enhetschefsnivå till kommunchefsnivå. 

Uppföljningsprocessen för kommunen sker 

enligt särskilt antaget styrdokument, som har 

sin utgångspunkt i riktlinjerna för ekonomisk 

styrning, som fastställs av kommunchef. 

 

Styr- och ledningssystemet  

Styr- och ledningssystemet i Ulricehamns 

kommun finns beskrivet i dokumentet, 

riktlinjer för styr- och ledningssystem, beslutat 

av kommunfullmäktige 2018. Styr- och 

ledningssystemet ska grundas på en 

genomtänkt systematik och att alla delar i 

systemet samverkar. Det ska göra det enklare 

att ha kundens fokus, det vill säga för de 

kommunen skapar värde för och vad som är 

viktigt för dem. Det ska bidra till en ökad 

samverkan och helhetssyn i verksamheterna 

samt att medarbetarna kan känna stolthet för 

det arbete som utförs.  

Styr- och ledningssystemet gäller för alla 

verksamheter. Delar av det gäller också för 

bolagen. En viktig nyckel i arbetet är en tydlig 

rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. 

Grundläggande för en väl fungerande 

resultatstyrning är att det går att följa mål och 

uppdrag från kommunfullmäktige via 

kommunstyrelsen till förvaltningen och den 
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enskilda enheten. Det måste finnas en ”röd 

tråd” i detta arbete.  

I Ulricehamns kommuns styrmodell visas hur 

det Kommunalpolitiska handlingsprogrammet 

(KPH), strategier, mål för god ekonomisk 

hushållning och uppdrag bidrar mot visionen 

via målområden. Varje mål och uppdrag som 

är beslutat i budgeten ska också vara 

ansvarssatt till verksamhet och/eller bolag. Det 

blir då möjligt att följa upp och föra en dialog 

om resultaten. 

 

Kvalitetspolicy 

Ulricehamns kommun har en kvalitetspolicy. 

Här beskrivs vikten av ett tydligt 

kundperspektiv och att Ulricehamns kommun 

skapar värde för dem vi är till för; invånare, 

besökare, företag och andra intressenter. De är 

kommunens kunder. Detta ska vara 

utgångspunkten i det arbete som utförs i 

kommunen. 

 

Målen är budgetmålen, det vill säga 

finansiella mål och verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning. De finansiella målen 

är verktyg för att kunna bedöma den 

finansiella situationen och utvecklingen. 

Verksamhetsmålen ska spegla det som är 

resultat ur ett kund- eller 

medborgarperspektiv.  

 

Uppdragen kommer från planer beslutade av 

kommunstyrelsen, förutom budgeten som 

antas av kommunfullmäktige. Planerna kan 

vara handlingsplaner efter beslutade strategier 

och program eller andra planer. Uppdragen 

kan också komma via budgeten som 

budgetuppdrag eller som uppdrag från intern 

kontroll.  

Kommunstyrelsen stämmer under 

budgetprocessen regelbundet av föreslagna 

mål och målnivåer för god ekonomisk 

hushållning samt förslag på prioritering av 

uppdrag och resurssättning i samlat presidium. 

Budgethandlingen beslutas slutligen av 

kommunfullmäktige.  

Verksamhetsplaner är förvaltningens 

verktyg att samla ihop och möjliggöra 

verkställighet av de beslutade målen för god 

ekonomisk hushållning och uppdragen i 

budgeten. Målen och uppdragen läggs in i 

respektive ansvarssatt verksamhets- eller 

bolags verksamhetsplan.  

Verksamhetsplanerna syftar till att tydliggöra 

uppgiften och uppdraget för det aktuella året. 

Varje chefsnivå i förvaltningen har en egen 

verksamhetsplan. Denna blir också 

medarbetarnas uppdrag och uppgift att arbeta 

med under det kommande året. I 

verksamhetsplanerna finns möjlighet att lägga 

till ytterligare uppdrag som är viktiga att styra 

mot. Exempelvis inom områdena systematiskt 

kvalitetsarbete, medarbetarenkät och 

brukarenkät. Verksamhetsplanerna följs upp, 

som minst, i samband med årsbokslutet.  

Upphandling 

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska 

bidra till att kommunens mål uppfylls och att 

kommunkoncernens ekonomiska resurser 

nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den 

styrning som finns i Ulricehamns kommun 

präglar upphandlingarnas utformning och 

innehåll. Inköp ska göras med hänsyn till 

totalkostnad och upphandlingar ska 

genomföras på ett affärsmässigt sätt, med 

hänsyn till både kvalitet och kostnad. 

Ulricehamns kommun ska uppfattas som en 

bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska 

värna om en sund konkurrens. Alla inköp i 

Ulricehamn ska följa gällande lagstiftning och 

samverka med andra av fullmäktiges antagna 

styrdokument. 

 

Riktlinjerna för upphandling och regler för 

direktupphandling beskriver hur Ulricehamns 

kommun och de kommunala bolagen ska 

genomföra upphandling och inköp i enlighet 

med kommunens riktlinjer och regler samt 

tillhandahållande av välfungerande avtal för 

varor, tjänster, byggentreprenader och 

koncessioner. Samtliga medarbetare i 

kommunen ska ansvara för, inom sina 

verksamheter, att riktlinjer och regler efterlevs. 
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Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till 

att säkerställa att de av kommunfullmäktige 

fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete 

följer de politiskt fastställda reglerna samt 

processen för intern kontroll. Processen syftar 

till att säkerställa att kommunstyrelsen, 

nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll, som innebär 

att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 

följande mål uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet.  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten.  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 

och riktlinjer med mera. 

Årligen genomförs riskanalyser och interna 

kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, 

sektorsledningarna och i de kommunala 

bolagen. Vid riskanalyser används checklistor 

för att upptäcka och fånga väsentliga risker. 

Checklistorna är olika beroende på om det är 

en nämnd riskanalysen görs för eller om det är 

en verksamhet inom förvaltningen eller för ett 

kommunalt bolag. 

Under 2019 har arbetet fortsatt enligt plan, 

innebärande att också samtliga verksamheter 

inom sektorerna samt miljö- och 

byggnämnden och krisledningsnämnden också 

genomfört riskanalyser. Samtliga interna 

kontrollplaner har följts upp i samband med 

årsbokslutet. Den samlade bedömningen är att 

den interna kontrollen i Ulricehamns kommun 

har varit tillräcklig under 2019.  

En fullständig redovisning av kommunens 

arbete med intern kontroll 2019, redovisas i 

särskild bilaga som rapporteras samordnat 

med årsredovisningen. 
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Kommunens kvalitet i korthet 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett 

sätt att mäta en kommuns kvalitet och 

effektivitet i jämförelse med andra. Det som 

mäts ska ha en tydlig koppling till den service 

som du som kommuninvånare möts av. 

Undersökningen genomförs av Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Under 2019 

har cirka 260 av 290 kommuner deltagit i 

KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit 

sedan 2013. Resultatet av undersökningen 

kommer att användas som underlag i 

kommunens arbete med att ständigt förbättra 

sin service.  

KKiK-nyckeltalen är indelade i tre 

mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg 

samt Samhälle och miljö. 

Till 2019 har antalet nyckeltal ökat från 36 till 

42 stycken. Sex gamla nyckeltal har utgått 

samtidigt som tolv nya har tillkommit. 

Ulricehamns kommun har inrapporterade 

värden för 39 av dessa 42 nyckeltal. 

För några av nyckeltalen placerar sig 

Ulricehamns kommun bland de 25% 

bästa kommunerna i Sverige, här är 

några av dem: 

• Plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, andel barn (%)  

• Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov 

som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska inkl. svenska 

som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%). 

 

• Brukarbedömning daglig verksamhet 

LSS – inflytande, andel (%).  

 

• Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). 

 

• Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%).  

 

Exempel på mått där Ulricehamns 

kommun ligger lägre än genomsnittet 

är: 

• Inskrivna barn per årsarbetare i 

förskolan, antal. 

• Väntetid i antal dagar från ansökan till 

beslut inom försörjningsstöd, 

medelvärde. 

 

• Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - 

Totalt, NKI.   

 

För att ge en enkel överblick hur Ulricehamn 

kommuns resultat har utvecklats sedan 

föregående år, har varje nyckeltal 

kompletterats med en trendpil i någon av 

färgerna grönt, gult eller rött. 

  

En trendpil i grön färg innebär att 

Ulricehamns kommun är bland de 25 

% bästa kommunerna i landet  

Gul trendpil innebär att kommunen 

är bland de 50 % av kommunerna 

som ligger i mitten. 

Röd trendpil innebär att Ulricehamns 

kommun är bland de 25 % sämsta 

kommunerna i landet 
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BARN OCH UNGA 

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

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, 
kr/elev. 

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

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

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel (%).  Nytt 
nyckeltal 2019 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.   

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

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev. 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i 
kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0 
- 20 år. 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 7 - 20 år. 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som 
andel av invånare 7 - 15 år, (%). 

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

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%). Nytt nyckeltal 
2019. 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
antal. 

STÖD OCH OMSORG 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - 

inflytande, andel (%).  

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. 

Nytt nyckeltal 2018. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 

helhetssyn, andel (%). 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+.  

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, 
LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, 
kr/inv.  

Personalkontinuitet, antal personal som en 

hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde. 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). 

Ej återaktualiserade personer med 

försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%). 

Väntetid i antal dagar från ansökan till 

beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - 

Brukaren trivs alltid hemma, andel (%). Nytt 

nyckeltal 2019. 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 

äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng. Nytt 

nyckeltal 2019. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 

till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde.  
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 

nybörjare två år tidigare, andel (%). Nytt 

nyckeltal 2019. 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person. 

Nytt nyckeltal 2019. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 

(%). 

Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%). 

Andel som tar kontakt med kommunen via 

telefon som får ett direkt svar på en enkel 

fråga (%). 

Gott bemötande vid kontakt med 

kommunen, andel av maxpoäng (%). 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat arbeta eller studerat, andel (%). 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 

andel (%). 

Handläggningstid (median) från inkommen 

ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad 

av en- och tvåbostadshus, antal dagar. Nytt 

nyckeltal 2019. 

Handläggningstid (median) från när ansökan 

betraktas som fullständig till beslut för 

bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus, antal dagar. Nytt nyckeltal 

2019. 

Andel som får svar på e-post inom en dag 

(%). 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. 

Nytt nyckeltal 2019. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI. 
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God ekonomisk 

hushållning och 

ekonomisk ställning 
Kommunens mål för god ekonomisk 

hushållning är utformade för att i så hög 

utsträckning som möjligt visa på det som är 

viktiga resultat och effekter ur ett kund- och 

kommuninvånarperspektiv. Vi har i 

årsredovisningen valt att endast ha två 

alternativ i bedömningen, antingen har 

förvaltningen nått målet (grönt), eller inte 

(rött). Av verksamhetsmålen är 10 uppfyllda 

(gröna), 11 ej uppfyllda (röda). Av de tre 

finansiella målen är samtliga uppfyllt (gröna).  

För flera av verksamhetsmålen ligger 

resultaten nära målvärdena för 2019 men har 

inte nått hela vägen fram, dessa har då ej 

uppfyllts. Detta gäller bland annat några av 

målen för sektor välfärd. 

För exempelvis målen kopplade till 

sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron 

ska minska. Sjukfrånvaron har ökat under 

2019. Målen avseende sjukfrånvaro är därför 

inte uppfyllda. Gällande målvärdena för sektor 

lärande så ligger dessa på 100 procent. För 

dessa mål gäller att om utfallet förbättras i 

förhållande till föregående år så är de 

uppfyllda. Så är fallet för tre mål inom sektor 

lärande 2019.  

Sektor miljö och samhällsbyggnad har ett mål 

som inte är uppfyllt. Detta beror på en större 

efterfrågan på småhustomter än beräknat 

eftersom inflyttningen av nya invånare i 

kommunen överstigit tillgången på 

småhustomter.  

Sektor service har ett mål där den officiella 

statistiken ännu inte klar varför preliminärt 

värde har angetts. 

Målvärdena är många gånger högt satta och 

ligger minst i nivå med genomsnittet i riket 

eller högre, för de mått där jämförelse finns. 

Trots att några av målen ej är uppfyllda är det 

ändå många som ligger nära målvärdena. Den 

samlade bedömningen är att Ulricehamns 

kommun har god ekonomisk hushållning.  

 

 

 

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

 

Verksamhetsmål 

Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

 Ulricehamns kommun 
ska ha 27 000 invånare 
2025 

24 668 st 24 800 st 

 Den totala 
sjukfrånvaron för 
kommunalt anställda ska 
minska 

6,8 % 6,1 % 

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

98,8 st Högst 90 st 

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

77 % 
(preliminärt 

resultat) 

75 % 

 

 

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 

6,5 st 

(preliminärt 
resultat) 

 

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 

46,7 % 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 

80,2 % 100 % 

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

74,4 % 100 % 

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

73 % 100 % 

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

 80,2 % 100 % 

 

 

Sektor miljö och samhällsbyggnad 

Mål Utfall Målvärde 

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

17 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 

90 dagar högst 78 
dagar 

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

80 % 

 

93 % 

 Mål Utfall Målvärde 

 Antal personer som en 
hemtjänsttagare möter ska 
inte överstiga målvärdet 

14 st högst 12 st 

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

85 % 90 % 

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

42 % 40 % 

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

94 % 95 % 

 

Finansiella mål Kommunledningsstab 

Mål Utfall Målvärde 

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

0 mnkr 219 mnkr 

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

2 % 1,9 % 

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

13,9 mnkr 0 mnkr 

En fullständig redovisning av kommunens 

arbete med målen för god ekonomisk 

hushållning 2019, redovisas i särskild bilaga 

som rapporteras samordnat med 

årsredovisningen. 
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Budgetavvikelser  

Koncernen 

I ägardirektiven för de kommunala bolagen 

regleras de kommunala bolagens 

avkastningskrav. STUBO AB ska generera en 

avkastning på minst 5 procent på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde. UEAB 

ska generera en avkastning om minst 5 procent 

på totalt eget kapital. Ulricehamns Stadshus 

AB och NUAB har inte något avkastningskrav. 

STUBO:s ekonomiska resultat 2019 genererar 

en avkastning på 5,3 procent. UEAB:s 

ekonomiska resultat 2019 genererar en 

avkastning på 11,3 procent. Både Ulricehamns 

Stadshus AB (+0,8 mnkr) och NUAB (+0,08 

mnkr) har positiva ekonomiska resultat före 

skatt. Totalt sett uppgår koncernens, 

Ulricehamns Stadshus AB, ekonomiska 

resultat före skatt till 45,0 mnkr, vilket ska 

jämföras med det budgeterade ekonomiska 

resultatet före skatt på 41,9 mnkr. Alltså en 

positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr. I 

jämförelse med avkastningskrav uppgår 

avvikelsen till +19,4 mnkr. Totalt sett har alltså 

koncernen budgeterat högre än vad 

avkastningskraven anger.  

 

 

Kommunens ekonomiska utfall 

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt 

uppgår till 13,9 mnkr. Nettobudgeten för 

verksamheterna uppgår till 1 395 mnkr. 

2019 redovisar flera sektorer överskott mot 

budget.  

 
+ Kommunledningsstab +10,2 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +2,5 
 
- Sektor välfärd -5,7 
 
- Sektor lärande +2,2 
 
- Sektor service +4,7 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +13,9 
   
 
- Revision +0,5 
   

 

De stora förändringarna av nivån på de riktade 

statsbidragen påverkar verksamheternas 

planeringsförutsättningar, bland annat när det 

gäller behov av personal och lokaler. 

Av de medel som avsatts under 

kommunstyrelsen för oförutsett (2,5 mnkr) 

kvarstår 2,3 mnkr. 

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 

 

 

Sektor välfärds budgetavvikelse uppgår till -5,7 

mnkr. Verksamheten beställning och kvalitet 

redovisar ett budgetunderskott på 7,2 mnkr. 

Hemsjukvården går med underskott till följd 

av dyra lösningar för att täcka luckor i 

verksamheten samt bredvidgångar i samband 

med personalomsättning. Behov inom 

äldreomsorg och funktionsnedsättning är 

högre än budgeterat. Verksamheten individ- 

och familjeomsorg redovisar ett 

budgetunderskott på 2,0 mnkr som till största 

del är kopplat till minskade ersättningar från 

Migrationsverket och kostnadskrävande 

individärenden. Budgetavvikelsen för 

försörjningsstöd är positiv med 1,6 mnkr.  

Sektor lärandes budgetavvikelse uppgår till 2,2 

mnkr. Verksamheten förskola redovisar ett 

budgetöverskott på 3,1 mnkr. Budgeten för 

verksamheten har under året efter beslut i 

kommunstyrelsen utökats med 2,0 mnkr. 

Verksamheten grundskola redovisar en positiv 

budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Verksamheten 

Tingsholm redovisar ett budgetunderskott på 

4,2 mnkr. Budgetavvikelsen för 

interkommunala ersättningar innebär 

underskott med 1,9 mnkr. Budgetavvikelsen 

för modersmålsverksamheten innebär 

underskott med 4,7 mnkr. Budgetavvikelsen 

för introduktionsprogrammet innebär 

underskott med 0,8 mnkr.  
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Sektor miljö- och samhällsbyggnads 

budgetavvikelse uppgår till 2,5 mnkr. Den är i 

huvudsak kopplad till högre planavgifter än 

budgeterat samt förändrad 

redovisningsprincip när det gäller utredningar 

i samband med upprättande av detaljplaner. 

Sektor service budgetavvikelse uppgår till 4,7 

mnkr. Den är i huvudsak kopplad till 

personalkostnader i verksamheterna kost, 

kommunservice och It. Verksamheten kultur 

och fritid positiva budgetavvikelse är i 

huvudsak kopplad till ersättning för 

världscupen i längdskidor.  

Kommunledningsstabens positiva 

budgetavvikelse på 10,2 mnkr består i att 

avsatta medel för löneökningar med mera ger 

överskott med 6,8 mnkr, medel för 

kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 2,4 

mnkr samt avsatta medel för ”budget i balans” 

2,0 mnkr.  

Finansiering 

Utfallet för finansförvaltningen är 13,5 mnkr 

bättre än budgeterat. Samtliga 

jämförelsestörande poster redovisas inom 

finansförvaltningen och påverkar det 

ekonomiska utfallet positivt med 26,8 mnkr. 

Budgetavvikelsen exklusive jämförelsestörande 

poster är följaktligen negativ. 

Intäkterna från skatter och generella 

statsbidrag är 3,3 mnkr högre än budgeterat. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader är 2,7 mnkr bättre än 

budgeterat på grund av att investeringarna inte 

nått upp i budgeterad nivå 2018 och 2019. 

Kostnaderna för pensioner har ökat kraftigt. 

Utfallet innebär att pensionskostnaderna är 

12,8 mnkr högre än budgeterat. Under året har 

kommunen bytt pensionsadministratör och 

alla uppgifter om tidigare intjänade 

pensionsrättigheter har överlämnats från den 

tidigare administratören.  

Jämförelsestörande poster 

De huvudsakliga orsakerna till det positiva 

budgetutfallet för finansförvaltningen är några 

större så kallade jämförelsestörande poster. 

Reavinster avseende förvaltade pensionsmedel 

uppgår till 14,6 mnkr. Reavinster avseende 

övriga placerade medel uppgår till 1,0 mnkr. 

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. Vidare har 2,5 mnkr använts för att 

utöka platser för särskilt boende på Ekero i 

Gällstad. Avvikelsen mot reviderad budget är 

följaktligen -0,5 mnkr. En utdelning från 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB påverkar 

resultatet positivt med 3,7 mnkr. 4,2 mnkr 

utgör dock en nedskrivning av aktierna i 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB. Avvikelsen mot 

reviderad budget är följaktligen -0,5 mnkr. 

Reavinster i samband med försäljning av mark 

och fastigheter uppgår till 9,6 mnkr. 1,6 mnkr 

av exploateringsintäkterna finansierar 

utökningen av miljö och samhällsbyggnads 

budgetram för kostnadstäckning av 

utredningar vid upprättande av detaljplaner. 

Avvikelsen mot fastställd budget är följaktligen 

8,0 mnkr. Med anledning av den nya 

kommunala redovisningslagen återförs en 

tidigare nedskrivning på 1,9 mnkr.  

Summan av jämförelsestörande poster uppgår 

till 26,8 mnkr.  
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Balanskravsresultat 

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 

2019 innebär att kommunallagens krav på 

ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2019 års 

ekonomiska resultat avsätts inte några 

ytterligare medel till kommunens 

resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare 

års avsättningar uppgår 

resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 

att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2019   2018   

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 55,4 33,7 

- reducering av samtliga 
realisationsvinster 12,1 9,6 

 
+ 

 
justering för realisationsvinster 
enligt 
undantagsmöjlighet - - 

 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - - 
 
 
-  

justering för orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 13,1 - 

 
- 

 
justering för återföring av 
orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 30,2 24,1 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - - 

 Balanskravsresultat 30,2 24,1 
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Väsentliga 

personalförhållanden 
2019 års personalekonomiska redovisning är 

den första i vilken förvaltningen följer ”Rådet 

för kommunal redovisnings” rekommendation 

R15 för förvaltningsberättelsen. Det innebär att 

den personalekonomiska redovisningen ska 

innehålla upplysningar om väsentliga 

personalförhållanden i både den kommunala 

koncernen och i kommunen. I denna 

redovisning, som får betraktas som ett första 

steg med detta perspektiv, innebär det att även 

bolagens underlag redovisas där detta är 

möjligt. Redovisningen ska läsas som gällande 

kommunen om inte särskilt anges. För djupare 

analyser av bolagen hänvisas till respektive 

bolags årsredovisning.  

Arbetad tid 
 

   

 
   

 
   

 Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

 

Förändring 
 

Arbetad tid i årsarbeten, 
månads- och timavlönad 

personal (inkl PAN) 

1 875 1 880 -5 

 

Invånarantalet i kommunen har ökat under de 

senaste åren. Det medför också att efterfrågan 

av kommunal service påverkas. Under många 

år innebar det att den arbetade tiden ökade 

parallellt med efterfrågan. 2019 innebar ett 

trendbrott då den arbetade tiden minskade 

jämfört med föregående år. Minskningen av 

arbetad tid motsvarar cirka 5 årsarbetare vilket 

kan kopplas till den restriktivitet som varit 

kopplad till de ekonomiska förutsättningarna 

samt till anpassningar av verksamheten.  

Personalkostnader 

Personalkostnader, mnkr 

     
     
 2019 

 
2018 Föränd-

ring 
Föränd-

ring % 
 Månadsavlönade 680,2 660,4 19,9 3,0 

Timavlönade 46,7 50,6 -3,9 -7,6 

Arvoderade 8,8 9,9 -1,1 -11,0  

Förtroendevalda 6,6 5,9 0,6 10,5  

Sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärder 

 
5,7 

 
5,6 

 
0,2  

 
2,7  

Totalt 748,0 732,3 15,7 2,1  

 

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 

2018 med cirka 2,1 procentenheter. Större 

delen av ökningen är en konsekvens av den 

årliga löneöversynen och av att konkurrensen 

på arbetsmarknaden har drivit upp 

ingångslönerna. Det bör som tidigare år 

uppmärksammas att kostnader för arvoderade 

inte ska ses som personalkostnader utan är 

direkta ersättningar för exempelvis familjehem 

och kontaktpersoner inom vissa verksamheter. 

Personalkostnader månads- och 

timavlönade, mnkr 

     
 2019 2018 Föränd-

ring 
Förändring % 

 

Månadslön/ Timlön 676,5 661,7 14,8 2,2 

Sjuklön 16,2 13,6 2,6 19,5 

Övertid/ Mertid 7,6 9,3 -1,7 -18,4 

OB/ Beredskap/Jour 26,7 26,4 0,3 1,0 

Totalt 727,0 711,0 16,0 2,3 

 

De kostnader som ökat procentuellt mest är 

sjuklönekostnaderna beroende på att 

framförallt korttidssjukfrånvaron har ökat.  

Månadsavlönade 

Arbetad tid i årsarbeten, 

månadsavlönadpersonal  

    
 2019 2018 Förändr-

ing 
Förändring % 

Kommunledningsstab 64,8 54,7 10,1 18,5 

Lärande 735,8 737,8 -2,0 -0,3 

MSB 54,8 56,2 -1,4 -2,5 

Service 225,9 221,7 4,2 1,9 

Välfärd 655,1 

,1 

653,4 1,7 0,3 

Totalt 1 736,4 1 723,8 12,6 0,7 

 

Även om den arbetade tiden för samtliga 

anställda har minskat något så går det att se en 

ökning av tiden för månadsavlönad personal. 

Det ligger helt i linje med intentionen att 

ersätta timavlönade med månadsavlönade. 

Detta görs i avsikt att öka 

anställningstryggheten, underlätta 

rekryteringen samt för att öka kontinuiteten 

för brukare och elever, vilket höjer kvaliteten i 

verksamheten.
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Totalt antal anställda, månadsavlönade 

 

Ovan visas antal månadsavlönad personal vid 

mättillfället 30:e november för kommunen 

som helhet, samt för bolagen. Andelen 

tillsvidareanställd personal är för kommunen i 

genomsnitt 88 procent men inom sektor 

lärande är andelen 83 procent. Den senare 

delen är kopplat till att sektor lärande på grund 

av bristande tillgång av legitimerade lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger anställer 

obehöriga, vilka inte kan anställas på 

tillsvidaretjänster. 

Antal anställda per sektor, månadsavlönade 

   
 2019 2018 Förändr. Förändring, % 

Kommunledningsstab 75 62 

5 

 

13 21,0 

Lärande 893 898 -5 -0,6 

MSB 66 62 4 6,5 

Service 283 272 11 4,0 

Välfärd 876 877 -1 -0,1 

Totalt 2 191 2 168 23 1,1 

 

Ovan visas förändringen av månadsavlönad 

personal för varje sektor. 

Kommunledningsstabens ökning består i den 

nytillkomna planeringsfunktionen. Inom 

sektor lärande har en ökning skett hos 

förskoleverksamheten (på grund av ökat 

barnantal) medan verksamhetsområde 

Tingsholm har minskat avseende de nationella 

programmen och inom 

Introduktionsprogrammet modersmål och 

musikskola. Inom sektor välfärd har ett 

minskat flyktingmottagande medfört en 

minskning inom arbetsmarknadsenheten, som 

tillhör verksamhet individ- och familjeomsorg, 

medan en ökning skett inom verksamheterna 

funktionsnedsättning och äldreomsorg. Sektor 

service ökning ligger hos verksamheterna 

kommunservice, kost samt kultur och fritid. 

Timavlönade 

Arbetad tid i årsarbeten, timavlönad 

personal (exkl. personliga assistenter och 

anhörigvårdare - PAN) 

 2019 2018 Förändring Förändring, 
% 

Kommunledningsstab 0,2 0,4 -0,2 -50,0 

Lärande 25,3 29,9 -4,6 -15,4 

MSB 1,9 1,5 0,4 26,7 

Service 7,5 11,6 -4,1 -35,3 

Välfärd 93,5 102,7 -9,2 -9,0 

Kommunen totalt 128,3 146,5 -18,2 -12,4 

UEAB 0,8    

STUBO 0,2    

NUAB 0,0   

    
   

Största delen av den tid som utförs av 

timavlönad personal utförs inom sektor välfärd 

och inom personalgrupperna vårdbiträden, 

undersköterskor samt övrigt socialt och 

kurativt arbete. 

En förutsättning för att kunna öka 

grundbemanningen är att minska 

timavlönades andel av den arbetade tiden. 

Under 2019 minskade de timanställdas andel 

märkbart. Genom att överföra resurser till att 

kunna anställa mer personal på 

tillsvidareanställningar får förvaltningen bättre 

förutsättningar för att rekrytera och behålla 

personal.  

Andel årsarbeten, utförda av timavlönade 

(exkl. PAN), i % 

   
 2019 2018 

Kommunledningsstab 0,3 0,7 

Lärande 3,3 3,9 

MSB 3,3 2,6 

Service 3,2 5,0 

Välfärd 12,5 13,6 

Totalt 6,9 7,8 
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Fyllnads- och övertid 
Fyllnads- och övertid, årsarbetare 

 

Utöver månadsavlönades ordinarie arbetstid 

och timavlönades timtid görs fyllnads- och 

övertid motsvarande 12,1 årsarbeten. 

Omfattningen av denna tid har minskat mellan 

åren 2018 och 2019 med motsvarande 3,1 

årsarbeten vilket kan kopplas till en ökad 

grundbemanning men också till den 

restriktivitet som har varit motiverad av de 

ekonomiska förutsättningarna. 

Sysselsättningsgrad 

I och med förvaltningens arbete med ”heltid 

som norm” har den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden, i anställningen, fortsatt 

ligga på en hög nivå.  

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i 

anställningen, i procent 

 

      
  Kvinnor 

2019 
Kvinnor 
2018 

Män 
2019 

Män 
2018 

Kommunledningsstab  100 100 96 95 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 96 96 96 94 

MSB  100 99 100 100 

Service  98 98 97 99 

Välfärd  98 97 98 98 

Totalt  97 

 

97 97 96 

      

 

 

     

 

De som tidigare haft en deltidsanställning har 

erbjudits att arbeta heltid och det gör att 92 

procent av de anställda numera har en 

heltidsanställning. Dock är andelen som i 

realiteten arbetar heltid, med hänsyn tagen till 

tjänstledigheter, 74,4 procent vilket innebär att 

förvaltningen skulle kunna minska sitt 

rekryteringsbehov om flera av förvaltningens 

medarbetare arbetade mer tid.  

Andel kvinnor och män 

Andelen kvinnor och män av totala antalet 

anställda (månadsavlönade), i procent  

    Kommuner är generellt kvinnodominerade 

arbetsplatser och fördelningen har inte 

förändrats sedan föregående år. Detta utgör 

den enskilt största utmaningen i förvaltningens 

jämställdhetsarbete. Om förvaltningen skulle 

kunna medverka till att öka den manliga delen 

av befolkningens intresse för de yrken som är 

representerade i våra verksamheter skulle 

detta medverka till bättre förutsättningar för 

personalförsörjningen och en mer jämställd 

arbetsplats. 

 Kvinnor 
2019 

Kvinnor 
2018 

Män  
2019 

Män 
2018 

Kommunledningsstaben 80 82 20 18 

Lärande 80 79 20 21 

MSB 65 58 35 42 

Service 72 73 28 27 

Välfärd 86 87 14 13 

Totalt 81 81 19 19 

UEAB 21  79  

STUBO 39  61  

NUAB 83  17  
 

 

Kompetensförsörjning 

Personalomsättning tillsvidareanställda 

       Antal anställda 
1/1 

 Av-
gångna 

Anställda 
31/12 

Personal-
omsättning 

Kommun-
ledning 

 
59 

 
 

 
6 

 
69 

 
9,4% 

Lärande 742  64 750 8,6% 

MSB 60  8 57 13,7% 

Service 251  24 254 9,5% 

Välfärd 792  83 816 10,3% 

Totalt 1 903  180 1 943    9,4% 

UEAB     7,9% 

STUBO     4,7% 

NUAB     0,0% 

      

    
  2019 2018 

Kommunledningsstab  0,1 0,1 

Lärande  4,4 6,7 

MSB 

 

 0,2 0,0 

Service  0,8 1,0 

Välfärd  6,6 7,4 

Totalt  12,1 15,2 
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Behovet av att försörja förvaltningen med 

personal till verksamheterna sammanfaller 

med låg arbetslöshet och en generell 

konkurrens om utbildad arbetskraft.  Antalet 

sökande till varje ledig tjänst har minskat och 

den minskande tillgången på arbetskraft ställer 

samtidigt krav på att förvaltningen 

effektiviserar, utvecklar nya arbetssätt och är 

beredda att ompröva sina kompetenskrav. 

Tabellen ovan visar personalomsättningen för 

tillsvidareanställda månadsavlönade. Endast 

externa avgångar redovisas och 

pensionsavgångar är exkluderade. 

Personalomsättningen har visserligen ökat 

något sedan 2018, då den var 8,9 procent men 

är inte på något sätt alarmerande.   

För att möta konkurrensen på 

arbetsmarknaden arbetar förvaltningen aktivt 

för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. 

På kort sikt har det inneburit att säkerställa ett 

gott ledarskap i verksamheterna och att verka 

för goda arbetsmiljöer genom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Mera långsiktigt kommer 

förvaltningen under 2020 att framställa en 

handlingsplan inom uppdraget ”Sjuhärads 

mest attraktiva offentliga arbetsgivare” i syfte 

att ytterligare förbättra våra möjligheter att 

rekrytera framtidens arbetskraft.   

Pensionsavgångar 

Fram till 2030 kommer förvaltningen att 

utifrån dagens antagande behöva cirka 500 

medarbetare som ett resultat av 

pensionsavgångar. Under 2019 var den 

genomsnittliga pensionsåldern 64,3 år. 

Kvinnorna gick i pension vid 64,2 år medan 

männen gick vid 65,1 års ålder. Att erbjuda 

möjligheter för äldre att förlänga arbetslivet 

minskar behovet av nyrekryteringar. Hade 

förvaltningens medarbetare valt att arbeta till 

68 års ålder hade behovet av personal minskat 

med drygt 160 anställda fram till 2030. 

Förutsättningarna att förbättra möjligheterna 

för ett längre arbetsliv kommer att utredas 

inom uppdraget att bli ”Sjuhärads mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare”. 

Medelålder 

 
 
 

    
 2019 2018 2017 2016 

Kvinnor 47,0 46,9 46,4 46,5 

Män 45,8 45,2 45,1 45,7 

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

UEAB 45,7    

STUBO 47,6    

NUAB 42,8    

 

Ser vi till medelåldern inom kommunen är det 

en smärre justering sedan förra året. Denna 

ligger dock inom ramen för naturliga 

variationer och indikerar att förvaltningen har 

en i förhållande till förutsättningarna 

balanserad tillförsel av personal i olika åldrar.  

Sjukfrånvaro 

    
 Utfall  

2019 
Utfall  
2018 

Förändring 
 

Sjukfrånvaro, % 

 

 

 

 

   

Kommunen 6,8 6,2 +0,6 

UEAB 

 

3,8   

STUBO 7,1   

NUAB 4,4   

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
 

  

Kommunen 

 

43,8 40,7 3,1 

UEAB 83,4   

STUBO 57,6   

NUAB 71,7   

 

Sjukfrånvaron har jämfört med 2018 ökat med 

0,6 procentenheter till 6,8 procent, Det är ett 

trendbrott i negativ riktning i förhållande till 

föregående år. Detta sammanfaller inte med 

någon entydig ökning i kommunerna i 

Sjuhärads kommunalförbund. Några 

kommuner har ökat och några ligger still. Det 

är mot denna bakgrund svårt att härleda 

förvaltningens förändring till någon yttre 

påverkan. När det gäller den totala 

sjukfrånvaron avviker förvaltningen dock inte i 

förhållande till kommunerna i 

kommunalförbundet.   
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Sjukfrånvaro, i procent 

Kommunen 

 2019 2018 2017 

 Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot 

-29 år 5,2 3,0 4,6 4,3 2,8 3,9 3,7 2,6 3,4 

30-49 
år 

6,9 4,9 6,5 5,6 4,1 5,3 6,7 2,9 6,0 

50 år- 8,3 6,0 7,9 8,5 6,2 8,1 8,0 4,5 7,3 

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

Kommunala bolagen 

 2019  
  UEAB STUBO NUAB   

-29 år 3,2 2,6 2,9 
 

30-49 år 4,1 1,3 5 
 

50 år- 3,1 13,1 0 
 

Totalt 3,8 7,1 4,4 
 

 

Det finns väsentliga åldersskillnader såväl som 

könsskillnader i sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 

hos de yngre medarbetarna i organisationen 

har ökat jämfört med förra året. Det är främst 

bland kvinnorna men en ökning kan även ses 

bland de yngre männen. Samma utveckling 

kan ses i åldersintervallet 30-49 år. I 

åldersgruppen 50 år och äldre har både 

männens och kvinnornas sjukfrånvaro 

minskat, även om minskningen är ganska 

marginell. Den största ökningen ligger inom 

perioden 1-59 dagar vilket innebär att 

korttidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron har 

ökat.  

Sjukfrånvaro per sektor, i procent 

    
 2019 2018 

 
2017 

Kommunledningsstab 4,5 3,6 4,2 

Lärande 5,3 5,1 5,5 

MSB 5,6 3,8 5,8 

Service 8,0 7,6 6,2 

Välfärd 8,2 7,3 7,0 

Totalt 6,8 6,2 6,2 

 

Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga sektorer 

vilket innebär att det är svårt att dra några 

specifika slutsatser om orsaker och samband. 

Sjukfrånvaron kan generellt sägas vara högre i 

kontaktyrken och i yrken med lägre 

påverkansgrad samt består till stora delar av 

psykisk ohälsa.  

Långtidssjukfrånvaro 

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

    
 2019 2018 2017 

 
Kvinnor 43,2 40,2 45,4 

Män 47,7 43,8 36,9 

Totalt 43,8 40,7 44,5 

UEAB 83,4   

STUBO 57,6   

NUAB 0,0   

    

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala 

sjukfrånvaron har ökat. Både korttids- och 

långtidssjukfrånvaron har ökat men den större 

delen av ökningen är inom 

långtidssjukfrånvaron.   

Långtidssjukfrånvaro antal 

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

    
  2019 2018 

Kommunledningsstab  3,4 2,3 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 32,3 28,9 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

 2,3 1,9 

Service  16,2 14,3 

Välfärd  52,3 48,2 

Totalt  106,5 

6 

95,6 

 

Antalet långtidssjuka i genomsnitt per månad 

har ökat under 2019 inom alla sektorer vilket 

innebär att förvaltningen kommer att ha ett 

fortsatt fokus på frågan och arbeta aktivt för att 

minska den även under 2020. En mera 

detaljerad statistik över året antyder att antalet 

långtidssjuka minskade något under den 

senare delen av 2019 vilket kan indikera att 

arbetet med denna grupp leder åt rätt håll.      
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Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 

månad, uppdelat på hel- och 

deltidssjukskrivna 

B      
  2019 

hel 
2019 

del 
 

2018 
hel 

2018 
del 

Kommunledningsstab  1,8 2,6 0,6 1,8 

Lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 13,2 21,3 13,3 17,4 

MSB  1,5 1,0 0,3 1,9 

Service  9,0 8,7 6,8 8,3 

Välfärd  24,3 30,6 24,2 27,0 

Totalt  49,8 64,2 45,1 56,0 

      

 
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.  

Både antal heltids- och deltidssjukskrivna har 

ökat. Utvecklingen inom de största sektorerna 

har gått mot att antalet heltidssjukskrivna är 

oförändrat medan antalet deltidssjukskrivna 

har ökat. Deltidssjukskrivningarna har minskat 

inom sektor miljö- och samhällsbyggnad 

medan de har haft mer eller mindre betydande 

ökning i övriga sektorer. I arbetet med att 

sänka sjukfrånvaron är en övergång från en 

heltids- till en deltidssjukskrivning ett sätt att 

underlätta en återgång i ordinarie arbete. Det 

är samtidigt av väsentlig betydelse att sjukvård, 

chefer och medarbetare kan medverka till en 

dialog om den arbetsförmåga som finns. Att ha 

”en fot” kvar i arbetslivet underlättar oftast en 

återgång till ordinarie arbete.  

Sammanfattning och slutsatser 

avseende sjukfrånvaron 

Förvaltningen gör bedömningen att den höjda 

sjukfrånvaron påverkades 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. 

Förvaltningen har mött den ökade 

sjukfrånvaron genom att intensifiera 

rehabiliteringsarbetet, att genomföra 

stödsamtal med de som är ofta sjuka och 

genom att identifiera arbetsplatser med hög 

sjukfrånvaro samt upprätta handlingsplaner 

avseende dessa. Till detta kan tillföras ett 

målmedvetet arbete med att ersätta de 

chefspositioner som krävt nyrekrytering.  

Långsiktigt bedömer förvaltningen att arbetet 

med hållbara 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 

timanvlönade. Förvaltningen gör också 

bedömningen att sjukfrånvaron skulle 

påverkas i positiv riktning om verksamheterna 

skulle kunna minska antalet medarbetare för 

de chefer som har flest anställda. Det skulle 

leda till att möjligheterna att utöva ett 

närvarande ledarskap skulle öka. Därmed 

skulle möjligheterna att arbetsmiljöproblem 

och tendenser till sjukdom kunna adresseras 

tidigare och mer aktivt.     

Ledarskap 

Den 30:e november 2019 redovisade 

förvaltningen 97 stycken chefer som anställda 

tillsvidare i kommunen. I snitt hade varje chef 

22,6 medarbetare, vilket är en marginell 

sänkning jämfört med motsvarande 

mättidpunkt föregående år. 

Personalomsättningen bland första linjens 

chefer är relativt hög (18,4 procent) vilket 

antyder att arbetsmiljön för dessa kan 

förbättras. Den största förbättringen ligger i att 

minska antalet underställda för de chefer som 

har flest medarbetare. Det skulle med stor 

sannolikhet medverka till en bättre arbetsmiljö 

även för dessa chefers medarbetare.  

Under året har förvaltningen genomfört 

chefsutvecklingsprogrammet där kull 5 

avslutades i september och en ny kull startade i 

oktober 2019. I förvaltningens 

chefsutvecklingsprogram deltar årligen cirka 

10-15 av kommunens chefer. 
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Förväntad utveckling 

Viktigt att beakta vilka förändringar som görs i 

statsbidragen till kommunerna kommande år. 

Enligt januariöverenskommelsen ska 

förstärkningen av de allmänna bidragen till 

kommuner och regioner fortsätta “i jämn takt 

över mandatperioden”. Regeringen har tidigare 

aviserat att avse öka bidragen till kommuner 

och regioner med 5 mdkr per år. Under 

förutsättning att statsbidragen fördelas som 

generella statsbidrag handlar det för 

Ulricehamns del årligen om cirka 8 mnkr. SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner) har 

samtidigt bedömt att behoven är större än så 

för att nå god ekonomisk hushållning 2021. Via 

beslut i vårändringsbudgeten 2020 kan 

ytterligare välfärdsmiljarder i form av 

generella statsbidrag tillkomma redan 2020. 

Detta är en nivåhöjning som bedöms ligga kvar 

de kommande åren.  

Från år 2020 gäller en lagändring i 

kostnadsutjämningen mellan kommuner och 

regioner, men övergångsregler i form av ett 

införandebidrag gör att det nya 

kostnadsutjämningssystemet får full effekt 

först om 3 år. För Ulricehamns kommun skulle 

det innebära ett ekonomiskt tillskott om 9 

mnkr årligen. Dessa medel förbättrar 

kommunens möjligheter att möta de ökade 

driftskostnaderna som blir en konsekvens av 

den höga investeringstakten.  

SKR:s konjunkturprognos visar även 2020 på 

svag BNP-tillväxt. Den genomsnittliga årliga 

tillväxttakten av BNP prognostiseras landa på 

under 2 procent. Mot slutet av 2020 antas ett 

läge som SKR beskriver som ”mild 

lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade 

timmar skjuter då något under de 

jämviktsnivåer som bedöms för ett balanserat 

läge, då varken hög eller lågkonjunktur råder. 

Arbetslösheten antas då också överstiga 

jämviktsarbetslösheten som uppskattas till 

cirka 7 procent. År 2021 utgör ett slags 

mellanår. Scenariot i den ”milda 

lågkonjunkturen” från utgången av 2020 antas 

bestå. Med utgångspunkt i att en viss 

återhämtning i produktivitetstillväxten, i det 

svenska näringslivet, beräknas ske antas också 

löneökningar som är högre än de senaste årens 

historiskt sett låga nivåer.  

När det gäller skatteunderlagstillväxten visar 

SKR: s prognos för 2020 fortsatt inbromsning 

av både den faktiska och underliggande 

ökningstakten. Orsaken är främst en 

minskning av antalet arbetade timmar. 

Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en 

konjunkturell återhämtning sker 2021 och att 

svensk ekonomi från 2022 utvecklas i 

konjunkturell balans. Det innebär att antalet 

arbetade timmar åter stiger och att 

löneökningstakten tilltar något. 

Skatteunderlagstillväxten växlar upp till en 

takt som ligger nära ett historiskt genomsnitt.  

 

Antalet yngre och äldre ökar i betydligt 

snabbare takt än den arbetsföra delen av 

befolkningen. Det gör att efterfrågan på 

välfärdstjänster ökar samtidigt som det 

förvärrar bristen på arbetskraft. De kommande 

åren förväntas demografins utveckling framför 

allt innebära att behoven inom gymnasieskola 

och äldreomsorg ökar. 

  

Med aktuella skatteunderlagsprognoser och 

den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 

Ulricehamn som grund, är bedömningen att 

kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än 

intäkterna de kommande åren. De ekonomiska 

förutsättningarna förväntas vara mindre 

gynnsamma än vad som har varit fallet under 

senare år. Med den befolkningstillväxt som 

förväntas i Ulricehamns kommun följer ett 

omfattande behov av investeringar och därmed 

ökade kostnader för räntor och avskrivningar. 

För åren 2020–2022 planerar Ulricehamns 

kommun för investeringar för mer än 1 miljard 

kronor. Detta innebär att det uppstår ett 

omfattande lånebehov de närmsta åren. Om 

kommunens investeringar genomförs i den 

takt som det planeras för behöver kommunen 

låna cirka 1 miljard kronor under perioden. 
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning 
      
Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  

  Not 

 

2019 2018* 2019 2018* 

Verksamhetens intäkter 1 512,0 540,8 242,4 269,7 

Verksamhetens kostnader 2,23 -1 732,7 -1 696,5 -1 565,0 -1 533,4 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -119,7 -109,9 -72,5 -62,9 

Verksamhetens nettokostnader  -1 340,4 -1 265,6 -1 395,1 -1 326,6 

Skatteintäkter 3 1 088,2 1 038,9 1 088,2 1 038,9 

Generella statsbidrag och utjämning 4 339,4 330,8 339,4 330,8 

Verksamhetens resultat  87,2 104,1 32,5   43,1 

Finansiella intäkter 5 22,2 8,2 35,6 16,9 

Finansiella kostnader 6,24 -14,4 -8,5 -12,7 10,5 

Resultat efter finansiella poster  95,0 103,8 55,4 49,5 

Extraordinära poster      

Skattekostnader  -8,5 -7,9   

Årets resultat  86,5 95,9 55,4 49,5 

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43 

Kassaflödesrapport 

      
Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  

 Not 2019 2018* 2019 2018* 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  86,5 95,9 55,4 49,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7 114,4 137,1 

 

54,6 64,4 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar  -0,9 

,9, 

-6,5 -0,9 -6,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  200,0 226,5 109,1 107,4 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  10,4 -32,5 -8,7 -3,0 

Ökning/minskning förråd och varulager  -1,4 -1,7 -1,0 -1,9 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  28,7 8,2 22,8 -2,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  237,8 200,4 122,2 100,4 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -268,8 -218,9 -150,1 -100,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2,8 6,5 1,3 0,0 

Erhållna investeringsbidrag  7,2 9,8 1,2 6,3 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  0,1 0,0 0,0 0,0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -258,7 -202,6 -147,6 -93,9 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  23,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga skulder  4,3 -23,8 4,2 -13,8 

Amortering av långfristiga skulder  -10,0 -1,5 0,0 0,0 

Ökning långfristiga fordringar  -25,0 -1,3 -25,0 -1,3 

Minskning av långfristiga fordringar  3,3 50,2 3,3 50,2 

Utdelning  -4,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning långfristigt placerade medel  -2,7 -2,9 -2,7 -2,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -11,1 20,6 -20,2 32,2 

Årets kassaflöde   -32,0 18,4 -45,6 38,7 

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

Likvida medel vid periodens slut  145,4 177,4 91,9 137,5 

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43 
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Balansräkning 
      
Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen  

    2019 2018* 2019 2018* 
 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 8 6,0 5,9 6,0 5,9 

Materiella anläggningstillgångar   
 

 
 

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9,25 1 336,1 1 283,6 850,3 788,9 

-Maskiner och inventarier 10 709,3 652,8 74,5 63,0 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 160,6 118,8 74,5 65,4 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 206,0 2 055,2 999,3 917,3 

Finansiella anläggningstillgångar 12 188,0 176,9 946,9 912,8 

Summa anläggningstillgångar  2 400,0 2 238,0 1 952,2 1 836,0 

      

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

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd  14,3 13,0 10,3 9,3 

-Fordringar 14 145,5 160,2 82,6 73,8 

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

-Kassa och bank  114,3 117,4 60,8 77,5 

Summa omsättningstillgångar  305,2 350,6 184,7 220,6 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 708,1 2 591,6 2 139,9 2 059,7 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 22,25     

-Årets resultat  86,5 95,9 55,4 49,5 

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

-Övrigt eget kapital  1 441,0 1 342,3 1 242,1 1 191,8 

Summa Eget Kapital  1 578,9 1 489,6 1 348,9 1 292,7 

Minoritetsintressen  0 0   

Avsättningar       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15,16 15,3 17,5 15,3 17,5 

-Andra avsättningar 15 99,0 92,9 37,1 38,1 

Summa avsättningar  114,3 110,4 52,4 55,6 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 671,9 671,6 481,5 477,2 

Kortfristiga skulder 19 343,0 320,0 257,1 234,2 

Summa Avsättningar och Skulder  1 129,2 1 102,0 791,0 767,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   2 708,1  2 591,6  2 139,9 2 059,7 

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

Ansvarsförbindelser      

-Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller 

avsättningar 
17,20 448,8 454,8 448,8 454,8 

-Övriga ansvarsförbindelser 21 98,0 108,7 98,0 108,7 

      

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43 
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Noter 

Noter, upplysningar 

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 
 

Not 1 Verksamhetens 
intäkter 

Koncernen Kommunen 

  2019 2018 2019 2018 

Verksamhetsknutna bidrag   103,0 

 

 

 

135,4 

 

 
 

Avgifter       45,2 

 

    43,9 
 

Försäljning, hyror   82,7 90,4 

Övriga intäkter   11,5 0,0 

Totalt 512,0 540,8 242,4 

 

 269,7 

 
 därav jämförelsestörande poster    

-Reavinster försäljning 
tomter 

9,6 6,8 9,6 

 

6,8 

 
 

 

 Not 2 Verksamhetens Koncernen Kommunen 

 kostnader 2019 2018 2019 2018 

Personalkostnader inkl. reseers.   978,9 966,7 

Kostnader för pensioner   94,4 80,2 

Bidrag   49,3 52,1 

Köp av verksamhet   195,2 204,6 

Övriga kostnader   247,3 229,8 

Totalt 1 732,7 1 696,5 1 565,0 1 533,4 

därav jämförelsestörande poster    

-Nedskrivning byte 
redovisningsprincip 1,9 0,0 1,9 0,0 

 

 

  

Not 3 Skatteintäkter  Kommunen 

  Kr/invånare 2019 2018 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  1 096,3 1 043,9  

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid -430 -10,5 -1,5 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 221   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  -61   
Slutavräkning enl SKL 24   
Att korrigera för året  2,4 -3,5 

1 
Summa skatteintäkter  1088,2 1 038,9 

 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kommunen  
2019 2018 

Inkomstutjämning 247,2 247,7 

Strukturbidrag - - 

Kostnadsutjämning -4,4 -1,0 

Regleringsavgift/bidrag 17,2 3,8 

Utjämningsbidrag LSS 19,3 13,3 

Kommunal fastighetsavgift 49,1 48,7 

Kommunbonus ökas bostadsbygge 0,0 1,7 

Generella bidragfrån staten 11,1 16,6 

Redovisat värde vid periodens slut 339,4 330,8 

 

 

Not 5 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen  
2019 2018 2019 2018 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 

Räntor utlämnade lån 
  

8,8 8,4 

Utdelning aktier 
  

9,1 2,0 

Övriga finansiella intäkter 
  

17,6 6,5 

Totalt 22,2 8,2 35,6 16,9 

därav jämförelsestörande poster            

-Reavinster fonder                       15,6 4,3 15,6 4,3 

-Utdelning från Stadshus AB           0,0 0,0 4,0 0,0 

-Utdelning från Hössna 1:26 AB      0,0 0,0 3,7 0,0 
 

Not 6 Finansiella kostnader 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016

 2015 

Räntekostnader 
 10,3
 11,2 

Övriga finansiella kostnader
 1,5
 0,4 

Totalt 12,3
 13,1
 11,8

 11,6 

 
 
 
  
 

Koncernen Kommunen  
2019 2018 2019 2018 

Räntekostnader 
 

8,2 8,5 

Övriga finansiella kostnader 4,5 2,0 

Totalt 14,4 8,5 12,7 10,5 
 

därav jämförelsestörande post poster         
-Nedskrivning aktier DB                       
15,6 

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

-Omklassificering     

projekteringskostnader 1,9  1,9  

    

Not 7 Specifikation av ej likviditets- 
   

Kommunen 

påverkande poster 
   

2019 2018 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

72,5 62,9 

Justering för gjorda avsättningar 
   

-2,3 1,6 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

-0,2 -0,1 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

-15,4 0,0 

Totalt 
   

54,6 64,4 
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen  
2019 2018 

Redovisat värde vid årets början 5,9 7,2 

Investeringar 0,3 0,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
 

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -1,7 -1,7 

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

Övrigt   

Redovisat värde vid periodens slut 6,0 5,9 

 
 

Not 9 Mark, byggnader och tekniska Kommunen  

anläggningar 2019 2018  

Redovisat värde vid årets början 788,9 759,4  

Investeringar 33,8 27,9  

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

                 

 

                 
 

 

Nedskrivningar    

Återförda nedskrivningar    

Avskrivningar -44,5 -42,6  

Överföring från eller till annat slag av tillgång 72,6 44,2  

Övrigt    

Redovisat värde vid periodens slut 850,3 788,9  

 

Not 10 Maskiner och inventarier 
  

Kommunen    
2019 2018 

Redovisat värde vid årets början 
  

63,0 52,5 

Investeringar 
  

34,6 29,1 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

  

Återförda nedskrivningar 
  

  

Avskrivningar 
  

-24,3 -18,6 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

2,0 0,0 

Övrigt   0 0 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

74,5 63,0 

 
 

Not 11 Övriga materiella  
  

Kommunen 

anläggningstillgångar 
  

2019 2018 

Redovisat värde vid årets början 
  

65,4 73,1 

Investeringar 
  

79,6 36,8 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-70,5 -44,5 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

74,5 65,4 
 

Not 12 Finansiella Kommunen 

anläggningstillgångar 2019 2018 

Aktier och andelar 216,7 219,0 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

121,6 107,0 

Långfristiga fordringar 608,6 586,8 

Summa finansiella anläggningstillgångar 946,9 912,8 

 

 

 

Aktier och andelar 
  

Kommunen   
Antal 2019 2018 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB   0,0 2,4 

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB,     

villkorat aktieägartillskott   190,1 190,1 

Totalt 
  

216,7,
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 2019-12-31 till 20,9 mnkr. 
  

Långfristigt placerade medel för pensioner 
  

Kommunen    
2019 2018 

Räntebärande inkl. fonder 
  

48% 63% 

Aktier inkl. fonder 
  

52% 37% 

Likvida medel   
  

0% 0% 

Årets avkastning 
  

14,7 2,8 

Totalt placerat 
  

121,6 107,0 

 

Långfristiga fordringar 
  

Kommunen    
2019 2018 

Ulricehamns Energi AB 
  

280,0 255,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,2 1,4 

STUBO AB 
  

279,2 281,2 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 45,3 

Kommuninvest förlagslån   3,9 3,9 

Totalt 
  

608,6 586,8 

 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

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

  
Kommunen    
2019 2018 

Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet* 
  

2,9 3,0 
 

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

Not 14 Fordringar Koncernen Kommunen  
2019 2018 2019 2018 

Kundfordringar 59,4 68,7 5,2 7,1 

Fordringar på staten   50,6 43,4 

Interimsfordringar   22,6 19,9 

Övriga kortfristiga fordringar 86,1 91,5 4,1 3,5 

Totalt 145,5 160,2 82,6 73,8 
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Not 15 Avsättningar 
  

Kommunen    
2019 2018 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

17,1 15,8 

Pensionsutbetalningar 
  

0,0 -0,6 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

0,0 1,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,0 0,1 

Förändring av löneskatt 
  

-0,5 0,3 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt*  
  

-1,3 0,5 

Utgående avsättning 
  

15,3 17,5 

     

*Specifikation över förändringen av avsättningen går inte att uppge för 
2019 då kommunen har bytt pensionsleverantör. 

 
 

Övriga avsättningar 
  

Kommunen    
2019 

 
2018 

 
Slutttäckning deponi 

    

Ingående värde 
  

36,7 43,2 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-0,9 -6,5 

Förändring av nuvärdet   0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

35,8 36,7      

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 1,4 

avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

-0,2 0,0 

förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

1,3 1,4      

Bredbandsutbyggnad 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
 

Not 16 Pensionsavsättningar 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Särskild avtals/ålderspension 
  0,0
 0,5 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
  

 7,2 7,8 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  4,0

 1,3 

Summa pensioner  

 11,2 9,6 

Löneskatt  

 2,7 2,3 

Summa avsatt till pensioner 

  
Kommunen    
2019 2018 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

2,4 6,8 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

9,9 7,3 

Summa pensioner 
  

12,3 14,1 

Löneskatt 
  

3,0 3,4 

Summa avsatt till pensioner 
  

15,3 17,5 

 

 

Specifikation: Avsättningens förändring över 
  

Kommunen 

året 
 

  
2019 2018      

Ingående avsättning 
  

17,5 15,8 

Nya förpliktelser under året 
  

0,0 0,2 

varav nyintjänad pension 
  

0,0 1,5 

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 
  

0,0 0,4 

varav ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

varav pension till efterlevande 
  

0,0 0,0 

varav övrigt* 
  

-1,7 0,0 

Årets utbetalningar   0,0 -0,7 

Årets förändring särskild löneskatt 
  

-0,5 0,3 

Utgående avsättning 
  

15,3 17,5 

*Specifikation över förändringen av avsättningen går inte att uppge för 
2019 då kommunen har bytt pensionsleverantör. 

 

Not 17 Pensionsförpliktelser 

  
 Kommunen 

  

 2016 2015 

Pensionsförpliktelser i balansräkning
  
 13,9 11,9 

  

   

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
  
 519,6 548,9 

Summa pensionsförpliktelser 
  533,5
 560,8 

Finansiella pensionstillgångar 
  95,7

 95,8 

-Marknadsvärde 95,6 mnkr 
  

  

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

  
Kommunen    

2019 2018 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

15,3 17,5    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

448,8 454,8 

Summa pensionsförpliktelser 
  

464,1 472,3 

Finansiella pensionstillgångar 
  

121,6 107,0 

-Marknadsvärde 121,6 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
342,5 365,3 

Utredningsgrad Skandia (KPA)   99,0% 98,0% 

Överskottsfond KPA   0,0 0,0 

Överskottsfond Skandia   2,7 1,8 

 

Not 18 Långfristiga skulder 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016

 2015 

Långfr. lån, Kommuninvest
 
 
 475,0

 431,0 

Långfr. lån, Handelsbanken
 
 
 90,0
 90,0 

Långfristig leasingskuld
 
 
 0,0
 0,0 

Skuld för investeringsbidrag
 
 
 16,1
 18,2 

Totalt 699,7
 652,9
 581,1

 539,2 
 

Koncernen Kommunen  
2019 2018 2019 2018 

Långfr. lån, Kommuninvest   475,0 475,0 

Långfr. lån, Handelsbanken   0,0 0,0 

Långfristig leasingskuld   0,0 0,0 

Skuld för investeringsbidrag   6,5 2,2 

Totalt 671,9 671,6 481,5 477,2 

  

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen  
2019 2018 2019 2018 

Leverantörsskulder 
  

78,3 56,3 

Skatteskulder o moms 
  

0,0 2,6 

Semesterlöneskuld 
  

57,0 57,7 

Okompenserad ö-tid 
  

1,7 1,8 

Anställdas skatter 
  

15,6 16,6 

Arbetsgivaravgifter 
  

19,0 19,7 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

44,1 39,7 

Övriga kortfristiga skulder   2,7 0,5 

Övriga interimsskulder 
  

38,6 39,3 

Totalt 342,9 320,0 257,1 234,2 
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Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 

upp bland skulderna eller avsättningarna 
  

2019 2018 

Pension till efterlevande 
  

8,3 3,9 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

302,3 303,0 

Livränta  
  

11,5 11,9 

PA-KL och äldre utfästelser 
  

39,1 47,2 

Summa 

  

361,2 366,0 

Löneskatt 
  

87,6 88,8 

Utgående ansvarsförbindelse 

  

448,8 454,8 

  

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Stadshus AB  

 97,5 99,0 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
  
 10,2 30,8 

Förlustansv egna hem 
  0,3
 1,0 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  8,0
 8,3 

Ulricehamns IF  
 5,3 5,4 

Totalt  
 121,3 144,5 
 

  
Kommunen    
2019 2018 

Stadshus AB 
  

86,0 
 
 

96,0 
  Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 

  
0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,1 0,2 

Ulricehamns IFK   7,3 7,6 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  

0,0 0,0 

Ulricehamns IF   4,4 4,7 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,2 0,2 

Totalt 

  

98,0 108,7 
 
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 290 kommuner och regioner som per 
2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460,9 
miljarder kr och totala tillgångar till 460,4 miljarder kr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 725,0 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 713,8 mnkr. 
 
 

 

Not 22 Eget kapital, 
koncernen 

Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 342,3   95,9 

Omföring av föregående års 
resultat  95,9 -95,9 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Förändring redovisningsprincip  2,8  

Årets resultat 
  

86,5 

Vid årets slut 51,4 1 441,0 86,5 

  

 

Not 23 Leasingavgifter lös egendom    

 2019 2018 

Operationell leasing  
 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

 
 

Inom 1 år 2,9 1,9 

Senare än 1 år men inom 5 år 3,1 1,2 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

6,0 3,1  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,3 0,7 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,1 0,3 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,4 1,0 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,0 0,0 
 

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

 

 

Not 24 Derivatinstrument   

2019-12-31 Nominellt 
belopp 

Säkrad volym Marknadsvärde 

Ränteswappar -162,0 -162,0 -5,06 

 
Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett högre 
räntekostnader.  

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

Genomsnittlig ränta på derivat: 1,50 % 

Genomsnittlig räntebindning (duration) för derivat: 0,86 år 

 

 

Not 25 Effekt av  Koncernen Kommunen  

förändrad redovisnings-    

princip på eget kapital    

  2019 2018 2019 2018  

IB enl fastställd BR 1 529,1 1 442,5 1 276,9 
 
 
 

1 243,2 
 
  

 

Justering eget kapital      

Förändrad redovisningsprincip      

-Periodiserade investerings-      

bidrag och gatukostnadsers.  16,6 0 16,6 0  

-Omklassificering av överuttag      

VA-verksamheten i UEAB -53,3 -48,8 0 0  

      

-Årets resultat 86,5 95,9 55,4 49,5  

Utgående balans 1 578,9 1 489,6 1 348,9 1 292,7  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning samt rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning (RKR).  

Detta innebär bland annat 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.  

Förändrade redovisningsprinciper 

Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om 

kommunal bokföring och redovisning (2018:597). 

Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper 

avseende hur investeringsbidrag och 

gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och 

med 2019 kommer dessa bidrag och ersättningar att 

intäktsföras det året de erhålls. Tidigare års 

bokförda medel har korrigerats i bokföringen mot 

eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med 

totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018  

omräknade enligt nuvarande regler och den delen 

påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår juridiska 

personer där kommunen har varaktigt betydande 

inflytande över verksamhet, mål och strategier. Där 

kommunen inte har ett betydande inflytande kan en 

juridisk person ändå ses som kommunalt 

koncernföretag om den har särskild betydelse för 

kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Inga förändringar har skett under året i 

kommunkoncernens sammansättning. 

2018 års siffror gällande Stadshuskoncernen har 

räknats om då dotterbolaget Ulricehamns Energi AB 

har förändrade redovisningsprinciper. För 

ytterligare information se Ulricehamns Stadshus 

AB:s årsredovisning 2019. 

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 Regioners 

decemberprognos i enlighet med rekommendation 

RKR R2 intäkter. 

Övriga intäkter 

Statliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter 

tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas 

bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. 

Gatukostnadsersättningar och övriga 

investeringsbidrag redovisas över resultaträkningen 

året de erhålls. Se även under ”förändrade 

redovisningsprinciper”. 

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.
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Avskrivningstider 

Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3, 

5, 10, 15, 20, 33 och 50 år.  

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 

omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 

(till exempel verksamhetsförändringar, 

teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 

omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 

avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det 

bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en 

ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras 

avskrivningstiden alltid om den bedöms vara 

kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras 

den normalt bara om det oavskrivna beloppet för 

tillgången överstiger 500 000 kr. 

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun 

anläggningstillgångarna i olika komponenter i de 

fall nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning 

väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med RKR R4. 

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, det vill 

säga lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som 

gräns för materiella tillgångar.

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 

som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning 

regleras i av fullmäktige antaget reglemente. 

Pensionsportföljen värderas till marknadsvärde i 

enlighet med RKR R7. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller 

skulder redovisas per likviddagen. Finansiella 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

värderas till anskaffningsvärdet. 

Avsättningar 

Återställandet av deponin påbörjades 2003 och 

beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins 

återställande har tagits upp till det belopp som 

bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 

balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 

ansvaret för återställandet av deponin medan 

Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 

det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen 

från Ulricehamns Energi, januari 2020, beräknas 

återstående kostnad till 34,8 mnkr. Differensen 

mellan beräkning och avsättning är förhållandevis 

låg (2,5 procent) vilket motiverar att avsättningen 

behålls i samma nivå. 

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt gällande RIPS 

(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 2019.  

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 

ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN 

(Bokföringsnämnden) 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. 
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Driftredovisning  
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Ansvarsområde i mnkr 

Årsbudget 
efter 
justeringar 

2019 
Avvikelse mot 
budget 

    
 

   
Kommunledningsstab 103,6 93,5 10,2 
 

   
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 63,6 61,1 2,5 
 

   
Sektor välfärd 531,7 537,4 -5,7 

- varav:    

Sektorstöd välfärd 12,6 12,1 0,5 

Individ och familjeomsorg 56,0 58,0 -2,0 

Funktionsnedsättning 27,6 24,6 2,9 

Äldreomsorg 73,9 73,8 0,0 

Beställning och kvalitet 361,7 368,9 -7,2 
 

   
Sektor lärande 611,9 609,6 2,2 

- varav:    

Sektorstöd lärande 66,4 64,7 1,7 

Förskola 136,7 133,6 3,1 

Grundskola 256,9 255,4 1,6 

Tingsholm 151,8 156,0 -4,2  
   

Sektor service 83,9 79,2 4,7 

    

Intäkter kommunstyrelsen 639,7 670,5 30,8 

Kostnader kommunstyrelsen 2 034,4 2 051,3 -16,9 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 394,7 1 380,8 13,9 

    
Intäkter finansförvaltningen 1 527,1 1 561,4 -34,3 

Kostnader finansförvaltningen 103,4 124,2 20,8 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING 1 423,7 1 437,2 13,5 

    
Intäkter revision 

 

0,0 0,0 0,0 

Kostnader revision 1,5 1,0 0,5 

SUMMA REVISION 1,5 1,0 0,5 

    

TOTALT 27,5 55,4 27,9 
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Investeringsredovisning  
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Projekt, belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Tre rosor förskola 20,1 44,3 24,2 

Ny förskola i Ulricehamn 9,6 42,3 32,8 

Ombyggnation gruppbostäder 1,3 22,5 21,2 

Investeringar i IT-utrustning 20,8 20,5 -0,3 

Stadsbibliotek 2,2 17,8 15,6 

Reinvesteringar fastigheter 20,7 16,4 -4,4 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 8,4 13,9 5,5 

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

Ombyggnad Sim- och sporthall -0,9 11,5 12,4 

Gator, vägar och trafikåtgärder 8,5 9,7 1,2 

Upprättande och genomförande av detaljplaner 4,0 8,9 4,9 

Ej kända projekt 4,8 7,8 3,0 

    varav lokalanpassning Ekero 2,9 2,2 -0,7 

Hössna förskola om-/tillbyggnad 11,5 7,5 -4,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola 

Gällstad 

2,0 6,9 4,9 

Energieffektivisering-Tillgänglighetsanpassningar 

tillgänglighetsanpassningar 

2,9 6,0 3,1 

Diverse verksamhetsinventarier 4,2 5,2 1,0 

Hamnbrygga Åsunden 0,0 5,0 5,0 

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

Ombyggnad centralarkiv 0,8 4,5 3,7 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum 4,8 4,4 -0,4 

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

Anpassning av lokal för evakuering av 

gruppbostäder 

0,0 3,0 3,0 

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för 

omklädning (tennis) 

0,0 3,0 3,0 

Reservkraft URC 0,0 3,0 3,0 

Utbyte spårmaskin 4,0 3,0 -1,0 

Inventarier förskolor 0,6 2,6 2,0 

Ombyggnation av Marbäcks skola 2,3 2,0 -0,3 

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

Välfärdsteknik 1,2 2,0 0,8 

Åtgärder på Broar 1,2 2,0 0,8 

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

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

Lassalyckan 

0,7 1,5 0,8 

Förråd Lassalyckan 0,2 1,5 1,3 

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

Nytt Intranät 0,6 1,1 0,5 

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

Inventarier skolor 0,5 1,0 0,5 

Projekt under 1,0 mnkr 4,3 6,4 2,1 

    Summa 147,0 315,2 168,2 

Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive 

ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 315,2 

mnkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat 

att utöka budgeten för lokalanpassning av Ekero 

(2,2 mnkr) och ombyggnad av Marbäcks skola till 

särskola (2,0) mnkr. Investeringsanslaget, 

upprättande och genomförande av detaljplaner har 

minskats med 1,6 mnkr och förts över till driftssidan 

då detaljplanekostnader inte är att betrakta som 

investeringsutgifter. Årets nettoinvesteringar 

uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).  
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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. Inflyttningsklart mars 

2020. 

Ny förskola i Ulricehamn har försenats framförallt 

beroende på att detaljplanen vid Ulricehamns 

resurscenter är gammal. Faktorer som inte prövats 

när den togs fram var tvungna att prövas innan 

bygglov kunde beviljas. Hit hör exempelvis 

naturvärden och tillgänglighet till platsen. 

Färdigställandet är nu beräknat till sommaren 

2020. En modulbyggd förskola för 120 barn har 

upphandlats. Markarbetena pågår och 

grundläggningen ska färdigställas innan byggnaden 

kan monteras. 

Investeringprojekt förskola till årskurs 6, möjliggör 

att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser 

för årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för 

F-6 fram tills en ny grundskola är färdigställd. 

Markarbeten, transport, montage, vatten och avlopp 

samt inkoppling av el, it, larm och fjärrvärme ingår i 

investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns 

nu på plats. Merutgifter har uppstått på grund av 

ökade markarbeten, flytt av lekutrustning, ny 

placering av basketplan, anpassning av placering av 

moduler och större utgift för larm. 

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 

gruppbostad, Fållornavägen färdigställdes under 

2019. Planerad ombyggnad sker under 2019–2020. 

Medel har sökts för genomförande av Fållornavägen 

och för återstående projektering av 

Markuslyckedreven. 

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 utgiftsseffektivare 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. 

Under året har området Handelsträdgården 

färdigställts med nya gator och gångvägar. Samtliga 

tomter har sålts. 

Bryggan söder om hamnbryggan har tidigare ersatts 

med en ny konstruktion som är estetiskt tilltalande 

och hållbar. Tanken är att ersätta bryggan i hamnen 

med något liknande, men anpassad så att båtar kan 

lägga till. Det är nödvändigt att lägga tid på att få 

fram vad kommunen vill satsa på, en riktig 

hamnbrygga eller en brygga vid strandpromenaden. 

Projektet skjuts därför fram till 2020–2021. 

Större pågående investeringar 

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 till våren 2020. 

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 

utgiftseffektiv 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 har därför 

utökats med 40–50 mnkr. 

Större avvikelser 
Tillbyggnad av befintlig förskola i Hössna blev 

dyrare än beräknat. Total budget uppgick till 22,9 

mnkr. Prognos efter genomförd upphandling var 

23,9 mnkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidrag 

om 1,7 mnkr beviljades ej på grund av att avsatta 

medel hos Boverket tog slut. Ytterligare 

markarbeten fick göras och projektet landade 

slutligen med ett underskott jämfört med budget om 

4,0 mnkr. 

Tillbyggnad av befintlig förskola i Hökerum har 

pågått under 2019. Den är modulbyggd och byggs 

till med en avdelning i plan två. Befintligt 

mottagningskök anpassas genom en tillbyggnad 

med diskutrymme. Budgeten sattes flera år innan 

projektering och genomförande. Det visade sig att 

befintlig lekyta behövde utökas för att tillskapa 

tillräckliga ytor i förhållande till antal barn. Diverse 

anpassningar med kontor i befintliga lokaler blev 

dyrare än beräknat. Trappa till plan två för att skapa 

egen entré var ej medräknad från början och 

tillbyggnad av diskrum har medfört fördyrande 

åtgärder. 
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Investeringen på Ekero har varit nödvändig för att 

kunna öppna upp den avdelning som tidigare har 

varit ett hem för vård eller boende (HVB). Det 

innebär att platser har kunnat frigöras på korttiden i 

kommunen och har möjliggjort att utskrivningsklara 

patienter har kunnat tas hem 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, som inte var 

med i ursprungsplanen utgörs av akustikåtgärder, 

anpassning balkonger, lås och passage, 

elinstallation, undergolv, två kontor, utökat kök i 

lägenhet, målning och golvbeläggning i korridor. 

Slöjdsalen i Marbäcks skola byggdes om inför 

läsåret 19/20 för att skapa ändamålsenliga lokaler 

för särskoleverksamheten. Det tillkom arbeten som 

inte var budgeterade med anledning av att det inte 

var med i behovsbeskrivningen inför upprättandet 

av investeringsansökan. Bland annat har 

rumsbildningen ändrats, två toaletter uppfördes 

istället för en. Staket, lekutrustning och gångytor 

har också tillkommit. 

Inköpet av spårmaskin redovisar ett underskott om 

ca 1,0 mnkr. Den nya maskinen var inte dyrare än 

kalkylerat, men inbytet av den gamla maskinen har 

driftsredovisats som en intäkt. 

Årets planerade underhåll avvek med 4,4 mnkr 

jämfört med budget. De största avvikelserna är två 

helrenoverade lägenheter på Ekero (0,9 mnkr), 

hissreparation samt dyrare fönsterbyten på URC 

(Ulricehamns resurscentrum) (0,5 mnkr) samt 

upprustning av den äldre delen på Hössna förskola 

(1,5 mnkr). 

Asfaltering av gator, GC-vägar och andra ytor har för 

första året utförts med stöd av framtagen 

beläggningsinventering. Projektet visar ett negativt 

resultat till följd av att extra beläggning har utförts i 

samband med återställning efter fiberschakter. 

Projektet att anlägga ridvägar har delvis finansierats 

genom avtal om medfinansiering i samband med 

etableringen av ICA Maxi. Projektet redovisar ett 

negativt resultat i huvudsak på grund av att 

medfinansiering inte har kunnat bokföras på 

investeringsprojektet. 

Verksamheten vid Hökerumsgården växer och 

dagens omklädningsrum och skåp är inte anpassade 

till antalet medarbetare. Flera yrkesgrupper så som 

undersköterskor och sjuksköterskor använder sig av 

omklädningsrummet. Byggnads-, el-, vvs-, 

ventilationsarbeten samt omklädningsskåp har 

ingått i projektet. Arbeten och projektledning blev 

mer omfattande än tidiga bedömningar, bland annat 

beroende på framställning av provisorisk dusch 

samt av omflyttning skåp till provisorisk plats. Även 

elarbeten, värmesystem och rördragning var delar 

som blev dyrare än beräknat. 

Homologiseringen av världscupsarenan redovisar 

ett underskott på drygt 1 mnkr. Anledningen är att 

den delen av finansieringen som Ulricehamn Ski 

Event stått för, 1,1 mnkr, inte får redovisas i 

projektet. 
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Så används skattepengarna  
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Kommunledningsstab 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 5,9 5,9 5,7 
Personalkostnader 49,2 43,8 38,2 
Övriga kostnader  50,2 49,3 44,4 

Nettokostnader 93,5 87,2 76,9 

Budget 103,6 98,3 89,8 

Budgetavvikelse 10,2 11,1 12,8 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 64,5 55,1 45,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,8% 

 

3,7% 4,3% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,5 

 

 

2,3 1,6 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,4 0,4 0,2 

    
 

 

Väsentliga händelser 

En väsentlig händelse som präglat 

kommunledningsstaben 2019 är 

planeringsfunktionens bildning, vars uppgift är att 

stödja införandet av heltid som norm. Under året 

har äldreomsorgen, sjuksköterskeorganisationen, 

kosten och funktionsnedsättning gått in i nya 

arbetsmetoder. 

Under 2019 har ekonomifunktionens 

utvecklingsarbete i huvudsak varit inriktat på ökad 

digitalisering av administrativa processer. Detta för i 

framtiden kunna effektivisera processer. 

Upphandlingsenheten har ett stort antal pågående 

uppdrag. Utöver omsättning av löpande ramavtal 

med mera innebär även den omfattande 

investeringsbudgeten att antalet 

upphandlingsuppdrag är omfattande.

För kanslifunktionen präglades våren till stor del av 

förberedelse och genomförande av val till 

Europaparlamentet. Under hösten påbörjades 

budgetuppdraget om samverkan med civilsamhället, 

planering för införandeprojekt av e-arkiv och ny 

folkhälsostrateg tillträdde. 

Personalfunktionen har under 2019 levererat stöd 

till förvaltningens chefer och administrerat och 

betalat ut löner till anställda och förtroendevalda. 

Utöver det har man omförhandlat och tecknat nya 

avtal om facklig tid. Man har också genomfört en 

omorganisation av funktionen varvid 

löneadministrationen organiserades som en egen 

enhet med en egen chef. 

Kommunikation har i början på året startat ett 

projekt kring ett nytt intranät. I övrigt har man 

deltagit i det e-tjänstprojekt som drivits gemensamt 

mellan Ulricehamn och Tranemo. 

 

 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar sammantaget en 

positiv budgetavvikelse om cirka 10,2 mnkr. 

Främsta orsakerna till överskottet finner man inom 

kommunchefs verksamheter. Framförallt är det KS 

oförutsett, ram i balans samt lönepott som generar 

de största överskotten. 

I övrigt visar ekonomifunktionen samt 

kommunikation positiva överskott. Detta går 

framförallt att härleda till personalkostnader. 

Personalfunktionen visar en budget i balans. 

Kanslifunktionen och planeringsfunktionen visar 

mot årets slut underskott mot budget. För kansliet 

beror det på överförmyndarens verksamhet samt 

politiska verksamheter då det under året har 

uppkommit flertalet engångskostnader. 

Planeringsfunktionens underskott beror på högre 

personalkostnader än budgeterat. 

  

 

  

    
Volymtal Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel e-faktura av 
leverantörsfakturor 

 

80,6% 

 

73,1% 67,4% 

Antal löneutbetalningar 33 311 34 737 31 128 

Antal supportsamtal lön 5425 5 750 6 325 

Antal besvarade motioner 48 31 25 

Antal besökare webbplats 

 

207 427  178 330 196 353 

 Antal följare Facebook 

 

4 178 3 767 3 531 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 

 

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Sektorstöd 2,5 2,8 - 

Miljö- och byggnämnd 0,6 0,5 0,2 

Planenhet 10,0 11,8 11,4 

Exploateringsenhet 36,3 35,9 36,7 

Miljöenhet 4,3 6,0 5,7 

Byggenhet 7,3 6,5 7,2 

Samverkansnämnd - - -4,2 

Sektor MSB 61,1 63,6 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) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

 

Intäkter -14,8 -20,2 -21,3  

Personalkostnader 34,3 33,9 29,9  

Övriga kostnader  41,6 43,1 45,5  

Nettokostnader 61,1 56,9 54,1  

Budget 63,6 54,8 57,0  

Budgetavvikelse 2,5 -2,1 2,8  

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 56,7 57,8 51,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,6% 

 

3,8% 5,8% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 2,3 

 

 

1,9 3,5 

Andel heltidsanställningar 100 % 98 % 98 % 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,6 0,3 0,5 

 

 

 

   

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 har tillsynen inom miljö sin 

utgångspunkt i temat klimatanpassning, där fokus 

ligger på att diskutera och informera 

verksamhetsutövare kring de klimatrelaterade risker 

som finns inom kommunen och som dessa kan 

påverkas av. Det har även genomförts ett 

inventeringsprojekt där miljöfarliga verksamheter 

som tidigare varit okända för kommunen 

identifieras och tillsynsbesökts. 

Tillsynsarbetet för den ordinarie tillsynen slutade i 

stort sett inom ramen för kontroll- och 

tillsynsplanerna 2019. 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 

bygg utifrån de 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. 

Byggenheten 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 stort i 

kommunen. Inte bara privatpersoner visar intresse 

utan även flertalet byggbolag har varit och 

 

 

   

Volymtal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal planuppdrag 57 51 54 

Antal inkomna bygglovs- 257 306 366 

ansökningar    

Antal fattade bygglovsbeslut 215 304 375 

Antal inkomna och upprättade 738 1301 714 

ärenden (miljöskydd)    

Antal inkomna och upprättade 290 438 341 

ärenden (livsmedel)    
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presenterat sina tankar och idéer och vill bygga i 

Ulricehamn.  

Utbyggnaden av detaljplanen för området 

Handelsträdgården stod klar efter sommaren och 

försäljning påbörjades av villatomterna. Det visade 

sig vara ett stort intresse vilket resulterade i att 

samtliga tomter såldes inom loppet av två månader. 

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 styckade 

av åtta tomter under 2019. För att tillgodose 

marknaden arbetar förvaltningen prioriterat med att 

planlägga mark för ytterligare tomtetableringar. 

Med stöd av gällande översiktsplan och 

markförvärvspolicy arbetas det intensivt för att 

utöka kommunens markreserv gällande mark för ny 

bostadsbebyggelse, men också mark för industri och 

verksamheter. 

Den beläggningsinventering som genomfördes 

under andra halvåret 2018 har legat till grund för 

2019 års arbeten med att rusta upp våra kommunala 

gator och vägar. Förvaltningen, tillsammans med 

Ulricehamns Energi, har arbetat fram en 

åtgärdsplan för att koppla samman 

beläggningsarbeten med Ulricehamns Energis 

saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet. 

Under året har ett stort fokus varit att avsluta de 

äldre investeringsprojekten, vilket också gjorts. 

Totalt har 32 av 41 investeringsprojekt avslutats. En 

bättre struktur och uppföljning av projekten har 

arbetats fram och flera steg framåt har tagits vad 

gäller den långsiktiga investeringsplaneringen.

Ett stort informationsarbete har genomförts för att 

nå ut till alla vårdnadshavare att ansöka om 

skolskjuts. Arbetet har varit framgångsrikt och cirka 

85 procent av alla berättigade elever har ansökt, 

vilket är en hög andel i jämförelse med våra 

grannkommuner. 

Arbetet med översiktsplanen fortsätter enligt 

tidplan där det varit kontinuerliga möten med den 

politiska referensgruppen. Arbetet med detaljplaner 

pågår, totalt har 10 detaljplaner antagits under 

2019. 

Utvecklingen av våra geografiska 

informationstjänster ökar och utbudet av 

användningsområden blir ständigt fler. Vid 

årsskiftet lanserades en extern karttjänst på 

kommunens externa hemsida. 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott 

i förhållande till budget. Överskottet beror främst på 

att sektorn har haft högre intäkter än budgeterat 

kopplat till planavgifter och lägre personalkostnader 

än budgeterat. Sektorn överanställer inte som 

tidigare år utifrån en osäkerhet kopplat till budget 

2020, vilket medför ett lägre utfall. Ett tillskott i 

budgetram har tillkommit under året då medel blivit 

ombudgeterade från investeringsmedel, vilket också 

påverkar resultatet positivt. 
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Sektor välfärd 

 

    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Sektorstöd välfärd 12,1 12,6 11,1 

Individ- och familjeomsorg 58,0 56,0 59,5 

Funktionsnedsättning 24,6 27,6 22,8 

Äldreomsorg 73,8 73,9 71,6 

Beställning och kvalitet 368,9 361,7 349,8 

Sektor välfärd 537,4 531,7 514,8 

 

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) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

 

Intäkter 309,6 324,1 329,5  

Personalkostnader 418,6 415,2 406,6  

Övriga kostnader  428,5 423,7 404,2  

Nettokostnader 537,4 514,8 481,3  

Budget 531,7 510,4 492,0  

Budgetavvikelse -5,7 -4,4 10,7  

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 758,8 766,5 778,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,0% 

 

7,2% 6,9% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 49,3 

 

 

48,2 50,8 

Andel heltidsanställda 93% 88% 68% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 8,1 6,5 5,5 

    
 

    

Volymtal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal brukare med hemtjänst 466 474 453 

Kostnad externa placeringar 17,0 17,9 16,1 

Antal personer med beslut om 

daglig verksamhet 

         

135 

         

137  

         

126 

Antal externa vårddygn, barn 491 57 0 

    

 

Väsentliga händelser 

Arbetet med heltid som norm var omfattande 2019 

och under året infördes nya arbetssätt för 

schemaläggning i äldreomsorg, hemsjukvård och 

funktionsnedsättning.

 

Behoven ökade under våren i hemtjänsten och 

hemsjukvården vilket bland annat medförde att 

trycket på korttiden blev stort. Kommunen fick med 

anledning av det öppna en avdelning på Ekero i juni. 

Det har även skett en ökning inom 

funktionsnedsättning. 

Sektorn har stora fastighetsfrågor att hantera. De 

närmsta åtta åren behöver det byggas 4–5 nya 

boenden för funktionsnedsatta och fyra boenden 

renoveras. Inom äldreomsorgen pågår 

planeringsarbetet för nytt äldreboende i Gällstad 

liksom översyn för hur äldreboenden i Ulricehamns 

tätort ska formas de kommande 10–20 åren. 

Arbetet med digitalisering fortsätter. Det pågår 

arbete med både välfärdsteknik och e-tjänster. Här 

måste det beaktas hur viktig samverkan med andra 

vårdhuvudmän är, exempelvis att säkerställa en 

trygg och säker vårdövergång när brukarna rör sig 

mellan vårdhuvudmännen. 

Även i övrigt ökar behovet av att samverka med 

andra kommuner och regionens olika 

organisationer, då dessa frågor blir mer omfattande 

och mer komplexa. Arbetet sker främst i 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och i 

Boråsregionen. 

Flyktingmottagandet har fortsatt att minska under 

året. Det kom inte någon ensamkommande till 

Ulricehamns kommun under 2019 och antalet 

kommunplacerade var 66 personer varav 12 

kvotflyktingar. 

 

Ekonomisk analys 

Budgetunderskottet beror främst på lägre intäkter 

från Migrationsverket, ett par enskilda 

individärenden, höga personalkostnader inom 

hemsjukvården och externa missbruksplaceringar. 

Prognosen efter maj månad var -16,1 mnkr, men ett 

omfattande åtgärdsarbete har fått ner avvikelsen 

med 10,4 mnkr, främst beroende på minskade 

personalkostnader inom äldreomsorgen och 

funktionsnedsättning, men även på ett lågt 

försörjningsstöd. Dessutom beviljades tilläggsansvar 

på 2,5 mnkr för öppning av en avdelning på Ekero. 

Processerna äldreomsorg och funktionsnedsättning 

visar totalt -0,5 mnkr i budgetavvikelse. 

Jämförelsevis har verksamheterna överlag låga 

kostnader. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 26,1 39,3 68,8 

Personalkostnader 48,9 60,8 71,6 

Övriga kostnader  35,2 38,0 45,4 

Nettokostnader 58,0 59,5 48,3 

Budget 56,0 57,4 53,1 

Budgetavvikelse -2,0 -2,0 4,9 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 77 97,7 118,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,1% 

 

4,7% 4,4% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,4 

 

 

4,0 4,2 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,9 1,0 1,0 

    

 

Väsentliga händelser 

Arbetet med Jobbspåren inom delegation för unga 

och nyanlända har utvecklats väl under 2019 och 

omfattat förskola, omsorg och lokalvård. Under året 

har kommunen tagit emot 66 nyanlända personer, 

genom anvisning, egenbosättning och 

kvotflyktingar. Till följd av den minskade 

invandringen har arbetsmarknadsenheten behövt 

minska personalgruppen kraftigt, vilket försätter 

verksamheten i en besvärlig sits då behoven är stora. 

Försörjningsstöd har en positiv budgetavvikelse, då 

arbetslösheten är låg. Utvecklingsarbete med ökad 

digitalisering pågår. Våld i Nära Relation arbetar 

med regelbundna samverkansmöten med andra 

viktiga samhällsaktörer. Fortsatta utbildningar i 

systemiskt förhållningssätt. En förste 

socialsekreterare har anställts på enheten för 

försörjningsstöd. 

Barn och unga samt 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 

syftar till att utgöra en del av 

hemmaplanslösningarna. Arbetsmiljöverket har 

genomfört inspektion på öppenvårdsenheten, utan 

anmärkning. Öppenvården arbetar också med 

anhörigstöd.

 

Barn och unga har länge varit utan permanent 

enhetschef. Hjälp av rekryteringsföretag har lett till 

nyanställning som påbörjas i mars 2020. Två 

externa placeringar har varit nödvändigt, vilket ger 

stora ekonomiska utmaningar. 

Ungbo har under året haft placeringar som krävt 

utökad personal för att förhindra externa 

placeringar. 

Intäkterna från Migrationsverket minskar. 

Ekonomisk analys 

Individ-och familjeomsorgens budgetavvikelse för 

2019 landar på -2,0 mnkr. De huvudsakliga 

förklaringarna till den negativa avvikelsen är att 

budgeten lades med ett intäktsöverskott gällande de 

statliga ersättningarna från Migrationsverket, samt 

ett par kostsamma individärenden.  

Enheterna för HVB samt barn och unga 

myndighetsutövning har en negativ budgetavvikelse, 

övriga enheter gör goda överskott, främst 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten.  
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Funktionsnedsättning 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 102,3 98,4 86,9 

Personalkostnader 103,9 101,1 92,9 

Övriga kostnader  23,1 20,2 18,9 

Nettokostnader 24,6 22,8 24,9 

Budget 27,6 24,4 22,5 

Budgetavvikelse 2,9 1,5 -2,5 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 196,9 194,1 183,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,7% 

 

6,2% 7,4% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 8,1 

 

 

9,4 13,9 

Sjuklönekostnader (mnkr) 2,3 1,8 1,6 

    

 

Väsentliga händelser 

Behovet av bostäder för målgruppen ses öka över 

tid. Planering pågår för att möjliggöra verkställighet 

av beslut om bostad enligt lagen om stöd och 

service. Ett nytt funktionsprogram för 

gruppbostäder är framtaget. 

I början på året har projektering genomförts på fyra 

av de befintliga gruppbostäderna som inte 

uppfyller kraven. Fållornavägens 

gruppbostad flyttade i september till Riddargatan i 

samband med renovering av befintlig bostad. 

Inom daglig verksamhet pågår ett arbete för att 

ersätta lokaler som inte är tillgänglighetsanpassade, 

Storgatan 36 samt Villagatan. Behovet av fler platser 

ses längre fram och en planering för tillbyggnad 

pågår. 

Arbetet med heltid som norm har pågått, 

utbildningar och ett aktivt arbete inför starten i 

oktober med förändrad schemaläggning. Det har 

krävt ett stort engagemang och mycket arbete för 

chefer och schemaombud, men det har fungerat 

förhållandevis väl. 

En brukarundersökning genomfördes även under 

2019, i syfte att undersöka brukares uppfattning 

kring ett antal kvalitetsindikatorer, som ett led i 

utvecklingsarbetet följs resultatet inom 

verksamheten.

Arbetet i vård- och omsorgscollege 

pågår, certifiering är klar för fem år. Aktiviteter för 

att öka attraktiviteten för yrket, kvalitetetssäkra 

praktikplatser, utbilda handledare, praktikplatsen.se 

är infört samt ambassadörsutbildning har skett. 

Yrkeshögskole-utbildning för stödpedagog pågår. 

Ekonomisk analys 

Större behov hos brukare på vissa enheter har 

medfört en högre bemanning, det har inneburit att 

ersättningen har ökat, i vissa fall täcks det inte fullt 

ut på vissa enheter, medans på vissa ses ett positivt 

resultat. Anpassningar har gjorts för att möta upp 

och förändra bemanning samt samordna 

personalresurser. Avlösning och assistans är 

områden, där ersättningen inte täcker de faktiska 

kostnaderna för personal. 

Låga sjukskrivningstal och planering av resurser är 

ytterligare förklaring. 

Flytt av gruppbostad samt lokalanpassningar har 

medfört vissa kostnader brandåtgärder i en fastighet 

har belastat verksamheten med cirka 0,1 mnkr. 

Vissa intäkter förbättrar även resultatet som till 

exempel sålda korttidsplatser liksom försäljning 

inom daglig verksamhet.  
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Äldreomsorg 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 162,8 157,9 147,0 

Personalkostnader 198,6 194,8 185,4 

Övriga kostnader  38,1 34,7 32,6 

Nettokostnader 73,8 71,6 71,0 

Budget 73,9 72,8 69,3 

Budgetavvikelse 0,0 1,2 -1,6 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 384,3 383,1 381,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

9,1% 

 

7,8% 7,1% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 27,5 

 

 

25,4 24,4 

Sjuklönekostnader (mnkr) 6,5 4,7 3,8 

    

 

Väsentliga händelser 

Äldreomsorgen har haft ett år som präglats av 

förändringsarbete gällande schema. Förbättringar 

och justeringar har skett löpande. 

Under året har sjukfrånvaron varit högre än 

tidigare. Det påverkar verksamheten ekonomiskt 

och kvalitetsmässigt.  

Korttidsenheten har haft ett stort tryck på platser på 

grund av brist på särskilt boende för demenssjuka. 

Ekero har öppnat upp en extra avdelning med elva 

platser för att möta behovet. Solrosen har öppnat en 

extra lägenhet. 

Det var en utmaning att rekrytera den mängd 

semestervikarier som behövdes samt ett högt antal 

sjukskrivningar. Det ledde till att mycket 

tid avsattes till att bemanna verksamheten. 

Personalstyrkan har i vissa fall varit lägre än 

planerat, när andra alternativ inte funnits. 

Svårigheterna med att rekrytera till sommaren ledde 

till att bemanningsföretag användes. 

Välfärdsteknik som satsats på under året är bland 

annat implementering av TES i särskilt boende, 

digitala signeringslistor, nyckelfria medicinskåp, 

upplevelsecykel, innelarm och lyftstolar.

Omsättning av enhetschefer har lett till flera nya 

chefer på enheterna. Under året har antal 

enhetschefer och administratörer ökat för att skapa 

bättre förutsättningar för ledarskap. 

Arbete med högre grundbemanning och flera 

gemensamma anställningsomgångar har pågått för 

undersköterskor. Verksamheten har under året 

beslutat att börja anställa specialistundersköterskor. 

För sjätte året i rad visar brukarenkäten 

att hemtjänsten har bland de 25 % mest nöjda 

kunderna i riket. 

 

 

Ekonomisk analys 

Det totala resultatet visar en positiv budgetavvikelse 

på 45 tkr. Det är en positiv budgetavvikelse för året 

på personalkostnader med totalt 0,7 mnkr. 

Under året mottogs ett riktat statsbidrag från 

Socialstyrelsen på 1,4 mnkr, vilket i sin helhet 

har förbrukats. 

Beställningen understiger budget med cirka 2 mnkr, 

framförallt inne på särskilt boende och 

korttidsboende. 

Sjuklönekostnaden ligger på en negativ 

budgetavvikelse med 2,1 mnkr. Övertid har betalats 

ut på totalt 3,6 mnkr, inklusive inlösen av flex. 

Året började med negativa budgetavvikelser på 

enheterna och en handlingsplan upprättades. 

Under hösten har bemanningen anpassats efter 

beställning. 

Ulricehamn ligger bland de 25 procent bästa 

kommunerna i riket för nettokostnader för äldre 

80+. 
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Beställning och kvalitet 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 17,8 28,0 26,0 

Personalkostnader 56,9 49,9 47,7 

Övriga kostnader  329,7 328,0 302,3 

Nettokostnader 368,9 349,9 323,9 

Budget 361,7 343,3 333,0 

Budgetavvikelse -7,2 -6,6 9,1 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 88,1 81,4 82,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,7 

 

10,2% 8,8% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 10,1 

 

 

9,4 8,0 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,5 1,5 1,1 

    

 

Väsentliga händelser 

Hemsjukvården har under året ett stort underskott 

när det gäller personal. I början av 2019 var det 

svårt att rekrytera sjuksköterskor vilket ledde till en 

del övertid för befintlig personal. Under sommaren 

har vi behövt anlita bemanningssjuksköterskor för 

att klara av bemanningen och det har emellanåt 

varit tufft för dem som varit i tjänst. Sommaren 

löpte dock på utan större incidenter eller 

kvalitetsbrister. Under hösten har inga 

bemanningssjuksköterskor anlitats. Fler rekryterade 

sjuksköterskor har också kommit på plats i 

verksamheten. 

En ny enhet har öppnat på Ekero under året och 

hemsjukvården har organiserat sig i nya lokaler för 

att kunna frigöra lägenheter till boende på den nya 

enheten. 

Chefsrekryteringar har pågått under året och nu 

finns det enhetschefer på plats på alla enheter inom 

beställning och kvalitet. I delar av verksamheten har 

bemanningsföretag anlitats även på chefssidan på 

grund av rekryteringssvårigheter. 

Under året har ett intensivt samarbete mellan 

handläggare på vuxensidan och 

behandlingspersonal inom öppenvården lett till fler 

individuella lösningar på hemmaplan och färre antal 

externa placeringar. I slutet av året genomfördes en 

organisationsförändring där 

missbrukshandläggarna kommer att flyttas över till 

Individ- och familjeomsorgen under 2020. 

Under året har verksamheten haft stora kostnader 

för enskilda brukare med stora behov av 

kommunala insatser. 

Ett par större bostadsanpassningar har skett under 

året. 

Ekonomisk analys 

Internt köp- och sälj avseende äldreomsorgen har 

gått med överskott. Dock finns ett underskott 

gällande hemtjänst extern utförare. Detta beror på 

ökade kostnader för insatser enligt 

Socialtjänstlagen. 

Det finns ett underskott avseende betalansvar till 

Södra Älvsborgs sjukhus i början av 2019. 

Internt köp- och sälj avseende funktionsnedsättning 

har gått med underskott. Orsakerna till detta är ökat 

behov hos brukare som redan finns i verksamheten 

samt enstaka brukare med väldigt stora behov vilket 

lett till stora kostnader. 

Det finns ett underskott kopplat till externa 

placeringar inom missbruk och socialpsykiatri. En 

minskning skedde under andra halvåret. 

Hemsjukvården visade ett underskott 

främst gällande personal till följd av övertid och 

inhyrda bemanningssjuksköterskor. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Sektorstöd lärande 64,6 64,2 * 

Förskola 133,6 132,5 * 

Grundskola 255,4 254,1 * 

Tingsholm 156,0 148,7 * 

Sektor lärande 609,6 599,5 565,5 
*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 93,0 89,0 87,5 

Personalkostnader 420,6 416,9 386,3 

Övriga kostnader  282,0 271,6 266,7 

Nettokostnader 609,6 599,5 565,5 

Budget 611,9 590,5 565,7 

Budgetavvikelse 2,2 -9,0 0,2 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 761,1 767,6 737,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,3% 

 

5,0% 5,4% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 30,0 

 

 

28,9 32,9 
 

Andel heltidsanställda 90,0 90,0 87,0 

Sjuklönekostnader (mnkr) 7,9 6,5 6,3 

    
 

Inskrivna 15 okt.  

Väsentliga händelser 

Implementering av olika system har genomförts och 

pågår. 

Fokus på förebyggande och främjande arbete genom 

olika utvecklingsinsatser har implementerats och 

genomförts. 

 

Ulricehamns kommun har under december -19 

skrivit på en överenskommelse med Skolverket 

kring en satsning på nyanländas lärande. 

Arbetet med heltid som norm har följt planen inom 

verksamheterna förskola, grundskola och 

Tingsholm. 

Sektor lärande har genomgått en betydande 

anpassning utifrån ett befarad underskott som 

främst gällde verksamhetsområde Tingsholm. 

Handlingsplan togs fram med olika åtgärder för 

genomförande under pågående år. Det har handlat 

om MBL-förhandlingar, omfördelning av personal, 

schematekniska lösningar, minskad 

undervisningstid till den garanterade nivån. 

Under året har verksamheten förskola tilldelats ett 

tilläggsanslag på 2 mnkr som gick in i 

resursfördelningsmodellen likvärdigt till både de 

kommunala som de fristående förskolorna.  

Ekonomisk analys 

Sektorstöd lärande 

Sektorsstödet visar en budgetavvikelse på + 1,7 

mnkr. 

Förskola  

Förskolan visar ett överskott på 3,1 mnkr. 

Överskottet beror på prisöknings-kompensation, 

fler sålda interkommunala platser och 

föräldraavgifter. Fristående enheter har 

kompenserats.  

Grundskola  

Grundskolan visar ett överskott på 1,6 mnkr. 

Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket är 

större än tidigare år och ett riktat statsbidrag tillkom 

sent under hösten vilket påverkar enheternas 

resultat positivt. Även intäkter från 

Migrationsverket har bidragit positivt.  

Tingsholm  

Verksamhetsområde Tingsholm visar ett underskott 

på 4,2 mnkr. Avvikelserna beror på högre kostnader 

för interkommunal ersättning och 

minskade intäkter än budgeterat. 

  

    
Volymtal Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Barn i pedagogisk omsorg 27 28 29 

Barn i förskolan 1 208 1 226 1 134 

Elever i fritidshem 1073 1046 1 070 

Elever i grundskolan 2 872 2 847 2 894 

Elever i grundsärskolan 33 28 25 

Elever i gymnasiet 947 953 942 

Elever i gymnasiesärskolan 6 10 9 
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Förskola 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 25,6 23,0 * 

Personalkostnader 100,7 101,1 * 

Övriga kostnader  58,4 54,5 * 

Nettokostnader 133,6 132,5 * 

Budget 136,7 132,9 * 

Budgetavvikelse 3,1 0,4 * 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 201,0 202,3 * 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,5% 

 

4,9% * 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 7,5 

 

 

6,2 * 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 2,1 2,0 * 

    
*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

Förskolan i Ulricehamn bedrivs resurseffektivt 

enligt senaste KKiK för 2019. Kostnaden per barn är 

lägre än medelvärdet i andra kommuner och 

andelen inskrivna barn per årsarbetare är högre än 

medelvärdet i andra kommuner. Antalet och 

andelen placerade barn i egen verksamhet har ökat 

under 2019. Under året har förskolan 

uppmärksammat konsekvenser gällande 

personaltäthet, pedagogers förutsättningar i form av 

planerings- och reflektionstid för att bedriva och 

utveckla undervisningen, samt stödinsatser för barn 

i behov av särskilt stöd. 

Förskolan i Ulricehamns kommun har en relativt 

god förskollärartäthet. Nationellt har verksamheten 

förskola en utmaning när det gäller 

kompetensförsörjning. Förskolan inom Ulricehamns 

kommun har märkt av konkurrenskrafterna från 

närliggande kommuner både gällande lön och 

personaltäthet. Andelen förskollärare har minskat 

under 2019. 

Vårdnadshavare är påkopplade i Infomentor och 

kan följa sitt barns utveckling genom pedagogernas 

dokumentation i barnets portfolio samt ta del av 

annan information. 

 

Arbetet med Heltid som norm har pågått under hela 

2019.  

Den nya läroplanen implementeras i förskolan 

genom föreläsning, kollegialt lärande med 

handledning och litteraturstudier. 

Läslyftet har avslutats efter två år och 

utvecklingsinsatsen ger direkta resultat på 

undervisningen och barnens lärande. 

I mars genomfördes en gemensam 

kompetensutvecklingsdag gällande normkritik och 

normkreativitet. 

 

Ekonomisk analys 

Överskottet kan förklaras av att budgeten för 

interkommunala ersättningar och ersättningar till 

fristående enheter 2019 räknades upp med 

prisökningskompensation på +0,9 mnkr och 

ytterligare 0,4 mnkr tillfördes från förskolans 

tillfälliga ramökning på 2 mnkr. 

Högre intäkter än budgeterat på grund av fler sålda 

platser till andra kommuner, 0,6 mnkr och från 

föräldraavgifter, 0,6 mnkr. Specialpedagogerna 

visar överskott på 0,6 mnkr.  

Förskolans enheter visar ett underskott på 0,6 mnkr 

och intraprenaden -0,4 mnkr. Detta täcks av att det 

centralt avsatts mer medel för täcka ett ökat 

barnantal under verksamhetsåret. Barnantalet vid 

årets slut visade sig inte ha haft den ökning som 

förväntats. 

Fristående enheter har kompenserats. Utfallet 2019 

visade att den budgeterade pengen per barn varit för 

låg. 
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Grundskola 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 41,3 35,5 * 

Personalkostnader 196,9 193,5 * 

Övriga kostnader  99,8 96,0 * 

Nettokostnader 255,4 254,1 * 

Budget 257,0 250,0 * 

Budgetavvikelse 1,6 -4,1 * 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 351,7 355,4 * 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,1% 

 

5,4% * 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,3 

 

 

15,1 * 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 4,0 3,2 * 

    
*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

Ulrikaskolan har fått förstärkning med 100 procent 

biträdande rektor från och med januari 2019.   

Måluppfyllelsen i årkurs 1-6 visar på en negativ 

avvikelse jämfört med tidigare år medan 

måluppfyllelsen för årkurs 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 årskurs 8 och 9 som inte fått fullständiga 

betyg för att bli behöriga till ett nationellt 

gymnasieprogram. Cirka 50 elever deltog i 

sommarskolan och 80 procent 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 Västra Götalandsregionen och 

skolmodellen PALS med stöd av projektledare 

pågår. 

Samarbetet pågår med SKR utifrån 

hälsobaserad skolmodell årskurs 7-9 i fokus. En 

samverkan mellan Närhälsan, sektor välfärd och 

sektor lärande.  

Grundskolan läser efter en stadieindelad timplan för 

årskurs 1-3, årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9.  

Förskoleklass är numera 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 interkommunala ersättningar, 

ersättningar till fristående enheter samt 

fritidshemsavgift visade ett mindre underskott om 

0,5 mnkr. Underskottet vägdes upp av skolskjuts 

och en budgetreserv. 

Två biträdande rektorer där finansiering för den ena 

har skjutits till från sektorchef och den andra tas 

inom ramen av statsbidrag likvärdig skola. 

Enheterna redovisar ett överskott om 1,3 mnkr. 

Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket är 

större än tidigare år och ett riktat statsbidrag tillkom 

sent under hösten vilket påverkar enheternas 

resultat positivt. Även intäkter från 

Migrationsverket har bidragit positivt.  
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Tingsholm 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 24,1 27,9 * 

Personalkostnader 103,9 102,6 * 

Övriga kostnader  76,2 74,0 * 

Nettokostnader 156,0 148,7 * 

Budget 151,8 142,3 * 

Budgetavvikelse -4,2 -6,4 * 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 183,0 184,1 * 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,6% 

 

4,3% * 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 7,7 

 

 

6,5 * 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,5 1,0 * 

    
*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har 

skett under 2018. 

Väsentliga händelser 

En stor del av hösten 2019 ägnades till 

budgetarbete. Ett förmodat eskalerande 

budgetunderskott har krävt en hel del arbete för 

samtliga enheter. Det har handlat om MBL-

förhandlingar, omfördelning av personal, 

schematekniska lösningar och så vidare. 

Minskad schablonersättning under året samtidigt 

som eleverna fanns kvar i verksamheten på både IM 

och vuxenutbildningen har utmanat 

verksamheterna. Höga kostnader för 

modersmålslärarna och studiehandledarna har 

inverkat negativt på verksamheten. 

Organisation- och utvecklingsarbetet inom 

vuxenutbildningen pågår bland annat kring VO-

college, lokala jobbspår, flexibla studieformer 

och Lärcentrum. Vux arbetar med organisationen 

genom att anpassa verksamheten efter givna 

förutsättningar samt genom att se över antalet 

deltagare, kursutbud och andra faktorer som styr. 

Detta till trots är det utmanande att nationella 

riktlinjer tillkommer med relativt kort 

framförhållning. 

I särskolans verksamhet är flera 

utvecklingsområden igång och under utveckling. Ett 

strategiskt arbete i synnerhet gällande lokaler och 

anpassade miljöer. Ett fokus på elevernas utveckling 

och lärande har bidragit till en medveten ökning av 

antalet pedagoger i verksamheten. 

En bred utbildningsinsats arrangerad i 

Specialpedagogiska Skolmyndighetens regi (SPSM), 

har inneburit en bred kompetenshöjning inom 

särskolorna. Ett kollegialt lärande med fokus på 

särskolans styrdokument, lärande & 

förhållningssätt, diagnosen utvecklingsstörning. 

 

Ekonomisk analys 

Interkommunala ersättningar och ersättningar till 

fristående enheter visar ett underskott om 1,9 mnkr. 

På samtliga enheter har återhållsamhet i 

anställningar tillämpats. 

För IM, Välkomsten, Förberedelseklass åk 1-9 

blev budgetavvikelsen -0,8 mnkr och för 

Modersmålsenheten blev budgetsavvikelsen -4,7 

mnkr. Avvikelserna beror på lägre intäkter av 

schablonersättning. Musikskolan gjorde ett 

överskott på 1,0 mnkr. Totalt för enheten är 

underskottet -4,5 mnkr. 

Nationella programmen och särskolorna 

uppvisar en budget i balans. 

Vuxenutbildningens något oväntade överskott 

om 2,1 mnkr handlade till största del på sent 

inkommen ersättning från Migrationsverket. 

Resterande överskott beror på icke tillsatta 

vakanser, minskad semesterlöneskuld, den 

allmänna återhållsamheten inom 

verksamhetsområdet samt minskade kostnader 

gällande It. 
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Sektor service 
 

 

   

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Sektorstöd service 2,3 2,9 2,1 

Fastighet 1,0 0,6 -1,8 

It  -0,8 0,0 -0,6 

Kommunservice 24,1 25,3 24,8 

Kost 5,4 6,9 6,2 

Kultur och fritid 47,2 48,3 47,4 

Sektor service 79,2 83,9 78,1 

 

 

 

   

Resultat (mnkr) Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 247,2 240,1 232,9 

Personalkostnader 112,8 111,7 108,3 

Övriga kostnader  213,6 206,5 195,8 

Nettokostnader 79,2 78,1 71,2 

Budget 83,9 81,1 74,4 

Budgetavvikelse 4,7 3,0 3,2 

 

    

Personaltal Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Arbetad tid (i årsarbeten) 233,4 233,3 235,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,0% 

 

7,6% 6,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,3 

 

 

14,3 13,7 

Andel heltidsanställda 95% 95% 88% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 2,7 2,7 1,9 

    
 

 

Väsentliga händelser 

Den största händelsen under året för kultur och 

fritid var 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 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 ökad närvaro på skolorna. Antal 

besökare har ökat under året på Ungdomens hus. 

Under inledningen av året anpassades öppettider på 

sim- och sporthallen och nu har 

motionsanläggningen och badet gemensamma 

öppettider. Verksamhetsutbudet har utvidgats med 

fler bastusittningar, babysim-, minisim- och 

simskolegrupper. Under senhösten stängdes cafét i 

sim- och sporthallen då den externa hyresgästen 

valde att avsluta sin verksamhet. Även 

vattenrutschkanan i badet fick stängas efter den 

årliga inspektionen.  

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 har köpt in ett system som ska 

underlätta att bemanna rätt i framtiden. 

Städarkitekten som systemet heter kommer att 

uppdateras med bland annat ritningar och material 

på golv. På sikt kommer städarkitekten generera en 

tidsåtgång för lokalvård på respektive enhet. 

Kommunen har tecknat ett nytt avtal för kemikalier 

och förbrukningsmaterial via SKL Kommentus. 

Avtalet har påverkat kommunen negativt då de 

artiklar som tidigare har använts fick en betydligt 

högre prisbild. Lokalvården som har påverkats mest 

har med anledning av detta fått byta ut en del 

produkter. 

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 träffade It ett antal leverantörer och 

tittade på lösningar vad gäller lagring och backup. 

Under hösten har ett förfrågningsunderlag arbetats 

    
Volymtal Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal telefonsamtal till växeln 54 034 54 206 51 146 

Förvaltade kvadratmeter 168 868 168 000 162 943 

Antal besök på simhallen 78 576 80 332 89 080 

Antal besök på biblioteket 67 961 70 960 75 542 

Volym av it-enheter 

 

7 010 6 231 5 076 

Antal serverade luncher 

 

836 581 870 332 875 900 
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fram för att möjliggöra en upphandling under 

början av 2020. 

It har idag två kontor, ett i Ulricehamn och ett i 

Tranemo. Enheten har blivit uppsagda från sina 

lokaler och nu pågår arbetet med att hitta nya 

lokaler. I första hand letar It efter en gemensam 

lokal för båda kommunerna. 

Sektor service har under året arbetat aktivt med 

heltid som norm. Först ut i skarpt läge var 

verksamhet kost. Verksamheten beslutade sig att 

använda sig av central schemaläggning från 

planeringsfunktionen. Den 26 augusti var den första 

dagen för nya scheman. 

Under våren undertecknades ett nytt 

livsmedelsavtal av Ulricehamns kommun och de nya 

samarbetskommunerna, Bollebygd, Svenljunga och 

Tranemo. I samband med nytt avtal har 

kommunerna tillsammans rekryterat en 

måltidsstrateg som har ansvar att följa upp 

nuvarande avtal men även genomföra kommande 

upphandlingar åt verksamheten. 

En utmaning inom verksamhet kost gäller 

rekrytering av utbildade kockar. Framförallt är det 

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. 

En omorganisation har under året gjorts i 

ledningsgruppen för verksamhet kost. Tidigare har 

ledningsgruppen bestått av verksamhetschef, tre 

enhetschefer och administratör. I dag består 

ledningsgruppen av verksamhetschef och fyra 

enhetschefer, tanken med förändring har varit att 

respektive enhetschef ska få färre underställda 

medarbetare samt färre antal kök under sig. 

Verksamhet fastighet har under året arbetat med att 

förändra organisationen till en mer effektiv 

verksamhet. Det innebär att de mobila teamen har 

avvecklats. Fastighetsskötseln har tidigare varit 

fördelad i tre geografiska grupper men en övergång 

har nu skett till fastighetsansvariga. 

Fastighetsskötarna kommer att arbeta mer flexibelt 

och utgå från gemensam lokal. 

 

Ekonomisk analys 

Sektor service redovisar ett överskott jämfört med 

budget om cirka 4,7 mnkr. Personalkostnaderna 

avviker positivt med cirka 4,9 mnkr och samtliga 

verksamheter har ett överskott här. Avvikelsen 

bottnar i vakanser under pågående rekryteringar, 

partiella föräldraledigheter, tjänstledigheter och 

sjukfrånvaro som har tillsatts med egen pool eller 

inte ersatts fullt ut. 

Kultur och fritid redovisar ett överskott jämfört med 

budget om cirka 1,0 mnkr. Utfallet beror främst på 

1,0 mnkr som betalats ut från Ulricehamn Ski Event, 

enligt det avtal som tecknades för 

världscupsarrangemanget. Hälften av dessa medel 

budgeterades för 2019 och hälften budgeterades för 

2020. På grund av redovisningsregler har hela 

beloppet intäktsförts 2019. Verksamheten har också 

ökade intäkter på simhallen samt uthyrning av 

båtplatser och fotbollsplaner. 

It redovisar ett överskott med drygt 0,8 mnkr och då 

är Tranemos andel borträknad. Det positiva 

resultatet beror till största delen på att 

personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 

anledning av att frånvarande personal inte har 

ersatts fullt ut. 

Fastighet redovisar ett underskott jämfört med 

budget med om cirka 0,4 mnkr. Anledningen till 

underskottet beror på elkostnaderna har blivit högre 

jämfört med budget. Även ett pumphaveri i ishallen 

samt en förstudie för simhallen har påverkat 

avvikelsen. 

Kost redovisar ett överskott jämfört med budget om 

cirka 1,5 mnkr. Utfallet beror på att 

personalkostnaderna är lägre jämfört med budget 

och orsaken är vakanser och sjukfrånvaro inte har 

kunnat ersättas fullt ut. 

Kommunservice redovisar ett överskott jämfört med 

budget på drygt 1,2 mnkr. Överskottet förklaras 

främst av att enheten har haft lägre 

personalkostnader jämfört med budget, störst är 

avvikelsen på lokalvården. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

    

Belopp (mnkr) 2019 Budget 
2019 

2018 

Intäkter 0,4 0,4 0,4 

Kostnader  -0,9 -1,0 

 

-1,1 

Resultat efter 

fin. poster 
-0,5 -0,6 -0,7 

Koncernbidrag 1,3 1,3 1,3 

Resultat före skatt 0,8 0,7 0,6 

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 har Ulricehamns Stadshus AB hållit tre 

ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämma hölls 10 

april. Två dialogmöten har hållits med Näringsliv 

Ulricehamn AB och ett med STUBO AB. 

 

Under 2019 har bolagets lån amorterats med 

10 mnkr och räntenivåerna har sjunkit efter 

omsättning av befintliga lån. 

 

Ekonomi 

Resultatet 2019 uppgick efter koncernbidrag till 

0,6 mnkr, vilket är något högre än föregående år 

vilket kan hänföras till lägre räntekostnader. 

UEAB 

    

Belopp (mnkr) 
2019 

Budget 
2019 2018 

Intäkter 267,3 256,0 

 

260,6 

Kostnader  -219,9 -210,3 -209,2 

Resultat efter 

fin. poster 
47,4 45,7 51,4 

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

Resultat före skatt 37,4 0,1 0,3 

 

    
Personaltal  

2019 
 

2018 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 77,0 72,0 5,0 

Total sjukfrånvaro 3,8% 3,6% 0,2% 

 

Väsentliga händelser 

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter 

har fortsatt. Arbetet med detaljplanen har fortsatt 

under 2019 och har nu överklagats till Mark och 

miljödomstolen.  

Kommunen växer och projektering av nya områden 

för bostäder och företag sker i hög takt. Under året 

har, förutom ett antal enskilda nyanslutningar, ett 

nytt bostadsområde förberetts för att anslutas till 

vår infrastruktur. Efterfrågan av nya anslutningar 

till fjärrvärmenätet är god och både bostäder, 

industrier och förskolor har anslutits. 

Etapp tre av fyra i arbetet med att sluttäcka den 

gamla deponin på Övreskogs återvinningscentral 

har påbörjats för att genomföras under 2020. Byte 

av entreprenör för insamling av hushållsavfall samt 

insamling av matavfall, utsorterat i svart påse, för 

vidare behandling till biomull och biogas 

genomfördes under våren. 

Under 2019 har arbetet med att ansluta hushåll och 

företag till fibernätet främst koncentrerats till 

landsbygden. 

Utökat Koncessionsområde (elnät) har godkänts av 

Energimarknadsinspektionen. 

Ekonomi 

Bolaget har under 2019 beslutat att byta 

redovisningsprincip och betraktar överuttag från 

VA-verksamheten som en skuld som ska återföras 

till taxekollektivet. 

Övergången till ny redovisningsprincip har gjorts i 

enlighet med föreskrifterna i kapitel 10 i K3, vilket 

innebär att full retroaktivitet tillämpas och att 

jämförelsetalen för 2018 har räknats om. 

Förändringen innebär en omklassificering mellan 

obeskattade reserver och skuld till VA-kollektivet. 

Det medför en övergång till restvärdesavskrivning 

och att en latent skatt har bokförts med 6,2 mnkr för 

2019. 

Överuttaget ska användas för att möta framtida 

investeringsbehov och eventuella underskott inom 

VA-verksamheten. Den nya principen ökar 

transparensen samt stärker självkostnadsprincipen. 

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 51,4 

mnkr (55,1 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 

uppgår till 47,4 mnkr (51,4 mnkr). Avkastning på 

genomsnittligt eget kapital är 13 procent (16 

procent) och soliditeten uppgår till 51 procent (50 

procent). Investeringarna uppgår till 108,8 mnkr 

(94,6 mnkr). Fiber och elnät är de verksamheter 

som har investerat mest. 
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STUBO AB 

    

Belopp (mnkr) 2019 Budget 
2019 

2018 

Intäkter 78,9 76,1 81,6 

Kostnader  -72,1 -70,6 -73,3 

Resultat efter 

fin. poster 
6,8 5,5 8,3 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 6,8 5,5 8,3 

 

    
Personaltal  

2019 
 

2018 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 23,0 20,0 3,0 

Total sjukfrånvaro 7,1% 11,6% -4,5% 

 

Väsentliga händelser 

Under 2019 färdigställdes arbetet med Karlslätt – 

trygg och trivsam utemiljö med stadsodling, lekplats 

och aktivitetsyta.  

STUBO har även arbetat med att förbättra 

säkerheten och trivseln kring sina parkeringsplatser. 

Tydligare skyltning och markering samt ökad 

övervakning är ett sätt att få bukt med 

felparkeringar och dumpade fordon. 

Solrosen äldreboende, etapp fyra, med 

fasadrenovering och byte till energisnålare fönster 

har färdigställts under 2019. Arbetet med fasad- och 

fönsterbyten på Villavägen i Marbäck slutfördes 

även under året. 

En nybyggnation av lokaler för STUBO:s 

verksamhet pågår på Jönköpingsvägen 53. 

Ekonomi 

Resultatet för 2019 visar ett överskott på 6,8 mnkr 

före skatt (8,3 mnkr). Bolaget visar ett positivt 

resultat tack vare energibesparande åtgärder, mil 

och snöfattig vinter samt hög uthyrningsgrad  

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,3  (5,6%). 

Det egna kapitalet uppgår till 135,9 mnkr, vilket 

innebär en soliditet på 31 % (30%). 

Skuldsättningsgraden är 2,2% (2,3%) samt 

belåningsgrad fastigheter är 68,3 % (68,7%). Den 

sammanlagda ekonomiska vakansgraden 

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

Bostadshyran höjdes i genomsnitt med 2,25 %. 

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2019 Budget 
2019 

2018 

Intäkter 2,1 1,4 1,7 

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

Resultat efter 

Fin. poster 
-8,6 -8,7 -8,2 

Koncernbidrag 8,7 8,7 8,2 

Resultat före skatt 0,1 0,0 0,0 

 

    
Personaltal  

2019 
 

2018 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 7,4 7,8 -0,4 

Total sjukfrånvaro 4,4% 1,2% 3,2% 

 

Väsentliga händelser 

Under året har bolaget arbetet intensivt med 

företagsklimatfrågan. Bakgrunden till arbetet är de 

resultat som näringslivsklimatet har fått på Svensk 

Näringslivs ranking, SKL:s Insiktsarbete och 

Företagarnas undersökning. Det har varit flertalet 

möten både med företag, olika avdelningar på 

kommunen samt regionala aktörer. 

Arbetet med etableringar har intensifieras och 

under hösten har förfrågningarna ökat både på 

industri/logistik men även efterfrågan på 

sällanköpshandel. 

Under hösten har det erbjudits Drop in tider för att 

starta eget, vilket har mottagits väl. 

I arbetet med Citys visionsarbete har man nu 

påbörjat en förankring och genomförande fas 

utifrån styrgruppens och workshops delarna. 

Inom besöksnäringen har det under året pågått och 

pågår fortfarande flera samarbeten i Boråsregionen 

kring utveckling av företag, produkter och leder 

tillsammans med kommunalförbundet. 

 

Ekonomi 

Bolaget gör ett litet överskott för året, knappt 

0,1 mnkr (0,0 mnkr). Detta beror på att erhållet 

koncernbidrag täcker underskottet i bolaget. 

Omsättningen har ökat med cirka 0,4 mnkr, vilket 

kan hänföras till ökade intäkter i samband med 

världscupen i längdskidor samt sponsorintäkter vid 

Näringslivsgalan. Dock har övriga externa kostnader 

har ökat i samma nivå som intäkterna då inköp 

gjordes i samband med galan.   
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Nämnder 

Miljö- och byggnämnd 

Sedan 2019-01-01 har Ulricehamn inte längre haft 

gemensam nämnd med Tranemo. Ulricehamns 

miljö- och byggnämnd fullgör kommunernas 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

livsmedelsområdet samt inom byggområdet utifrån 

plan- och bygglagen, beträffande ärenden och andra 

uppgifter som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Miljö- och byggnämnden har även ansvarat 

för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och 

förordningar som styr nämndens verksamhet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter 

avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen, 

tobakslagen och lagen om handel med receptfria 

läkemedel som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen. Nämnden består av 7 politiker och 7 

ersättare från.  

Under 2019 hanterades 154 ärenden, varav 47 miljö- 

59 bygg- och 48 allmänna ärenden av nämnden vid 

11 sammanträden.  Under året har bland annat lov 

för en utbyggnad av Götessons logisic centre på 

Rönnåsen beviljats. Dessutom har lov beviljats för 

Tre Rosors förskola samt för flerbostadshus på 

Fahlmansgatan.  När det gäller miljöärenden har 

strandskyddsdispenser dominerat och under 2019 

var första året där försäljning av tobak var 

tillståndspliktigt, vilket handläggs av miljöenheten. 

Utöver detta fattades på nämndens uppdrag 885 

delegationsbeslut inom bygg, samt 835 

delegationsbeslut inom miljö- och 

livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 22 

delegationsbeslut.  

Tillsynsarbetet följer de av miljö- och byggnämnden 

antagna tillsyns- och kontrollplaner som följs upp 

tertialvis. Tillsynen har 2019 följt planerna i stort 

men med vissa brister på grund av vakanser. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet framkommer 

mer detaljerad i byggenhetens och miljöenhetens 

verksamhetsplaner. 

Individnämnd 

Individnämnden fullgör kommunens uppgifter 

enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten 

och den kommunala hälso- och sjukvården som 

avser myndighetsutövning mot enskild. 

Individnämnden fullgör vidare kommunens 

uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

utbildningsområdet som avser myndighetsutövning 

mot enskild.  

Individnämnden består av tre ledamöter och tre 

ersättare. Under 2019 hade nämnden 11 ordinarie 

sammanträden och 2 extrainkallade sammanträden. 

Huvuddelen av de ärenden som behandlas på 

individnämnden kommer från verksamhet Individ- 

och familjeomsorg. Nämnden har även fattat beslut i 

fyra ärenden som gällde assistans i samband med 

skolskjuts. Nämndens ansvarsområde har under 

2019 utökats med beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade samt elevresor. fattat 3 beslut i 

ärende som rör myndighetsutövning mot enskild 

inom utbildningsområdet.  

Exempel på ärendetyper som behandlas av 

nämnden: 

• Beslut att bevilja bistånd i form av boende i 

familjehem, HVB eller stödboende  

• Övervägande om fortsatt placering i 

familjehem, HVB eller stödboende 

• Ansökan hos förvaltningsrätten om vård 

enligt LVU respektive LVM 

• Medgivande att bli familjehem  

• Ansökan om vårdnadsöverflytt 

• Avbrytande av faderskapsärende 

• Yttrande vid adoption 

 

IT-nämnd 

Den gemensamma nämnden fullgör de 

samverkande kommunernas uppgifter inom IT-

området. Syftet med kommunernas samverkan är 

att klara den allt högre grad av digitalisering som de 

kommunala verksamheterna kräver utefter den 

utveckling som sker i samhället och i omvärlden.  

Samverkansnämnd It är en renodlad utförarnämnd 

vars uppgift är att följa det ramuppdrag som 

respektive kommunstyrelse ger nämnden inför 

verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv, 

ändamålsenlig, funktionell och säker It-drift erhålls. 

Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med 

att stödja de utvecklingsprojekt inom It-området 

som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen 

beslutat. 

Nämnden har under 2019 sammanträtt vid fyra 

tillfällen. Nämnden följer upp support, redovisning 

avbrott och incidenter samt hur beredskapen 

nyttjats efter varje tertialredovisning. Det fjärde 

mötet ägnas åt nästa års ramuppdrag. 
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Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden är kommunens beslutande 

organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet att 

överta hela eller delar av beslutanderätten för 

kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de 

beslut som en eventuell uppkommen krissituation 

kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till händelsens art och omfattning. 

 

Krisledningsnämnden har inte genomfört något 

protokollfört sammanträde under 2019 men ett 

information- och utbildningsträff har hållits under 

året. 

Valnämnd 

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

vad som föreskrivs i vallagen och övriga 

författningar som gäller allmänna val. Valnämnden 

har under år 2019 genomfört val till 

Europaparlamentet.  
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Revisionen 
    

Resultat (mnkr)  
2019 

Budget 
2019 

 
2018 

Verksamhetens kostnader 1,0 1,5 1,4 

Avvikelse mot budget 0,5 * 0,1 
 

Valda revisorers uppgifter 

Uppdraget som vald revisor är självständigt och 

oberoende i förhållande till medrevisorerna 

(regleras i Kommunallagen, kap 9). "Revisionen" 

utgör alltså inte en kommunal nämnd. 

Vi granskar i den omfattning som följer av god 

revisionssed verksamhet som bedrivs inom 

nämnder, styrelsers och beredningars 

verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande och om den interna kontrollen är 

tillräcklig. Lekmannarevisorerna för kommunens 

bolag utses ur gruppen valda revisorer. Revisorerna 

biträds av en sakkunnig anställd på 40 procent. 

Lekmannarevisorerna kan också välja att biträdas av 

den sakkunnige. 

Årets verksamhet 

Kommunkoncernen 

Vi har genomfört möten med samtliga kommunala 

bolag. Ordförande och verkställande direktör har 

bjudits in. Syftet med dessa möten var att bland 

annat få en heltäckande bild av respektive bolags 

verksamhet,  ekonomi och samordning/styrning 

inom kommunkoncernen. 

Lekmannarevisorerna har upprättat 

granskningsrapporter för respektive bolag. 

Rapporterna är överlämnade till årsstämmorna och 

bifogas revisionsberättelsen för kommunen. 

Granskningarna har bland annat behandlat 

samordning, styrning, ledning, verksamhet, 

ekonomi, risk och intern kontroll inom respektive 

bolag.  

 

Nämnderna och förvaltningen 

Vi har genomfört möten med flera av kommunens 

nämnder (kommunstyrelsen, individnämnden, 

miljö- och byggnämnden och samverkansnämnd 

IT). Ordförande och vice ordförande samt 

tjänstepersoner har bjudits in. Syftet med dessa 

möten var att få en heltäckande bild av nämndens 

verksamhet, ekonomi och samordning/styrning 

inom kommunkoncernen. Under 2019 har vi också 

regelmässigt bjudit in företrädare för förvaltningen, 

sektorchefer, stabschefer och verksamhetschefer. 

Syftet med mötena har varit att bilda oss en 

uppfattning av respektive sektors förutsättningar att 

utföra sina uppdrag och nå uppsatta mål, men också 

för att få svar/förklaringar till olika förhållanden. 

Genomförda och pågående granskningar: 

• Granskning av rutiner kring intern kontroll 

bifogades revisionsberättelsen utan 

följebrev. 

• Granskning av investeringsprocessen. 

Rapport och följebrev överlämnade till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

maj 2019 

• Granskning av kommunstyrelsens 

måluppfyllelse avseende sektor 

samhällsbyggnad och miljö. Rapport och 

följebrev överlämnade till kommunstyrelsen 

i maj 2019  

• Granskning av stöldbegärliga inventarier. 

Rapport och följebrev överlämnade till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

januari 2020 

• Granskning av rutiner vid kontanthantering. 

Rapport och följebrev överlämnade till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

januari 2020 

• Granskning av konsthantering. Rapport och 

följebrev överlämnade till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige i februari 2020 

 

Beredningar 

Under 2018 planerade vi att granska någon eller 

några beredningar men på grund av kommunens 

egna översyn av förutsättningarna för 

beredningarna avvaktade vi med granskning. Vi har 

inte heller under 2019 genomfört någon granskning. 
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Väsentlighet och risk 

Som grund för vår planering använder vi bland 

annat protokoll och underlag från nämnder och 

styrelsen och den information vi inhämtar vid 

möten med bolag, nämnder, beredningar, 

tjänstemän samt resultatet av den interna kontroll 

som genomförs.  

Intern kontroll 

Särskild prövning av intern kontroll sker årligen på 

uppdrag från oss. Resultatet kommer att presenteras 

för oss i samband med granskningen av 

årsredovisningen och ligga till grund för vår 

revisionsberättelse. Därutöver har även löpande 

granskning skett av rutiner för väsentliga processer. 

Ansvarsprövning 

Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse 

lämnad till kommunfullmäktige  

Kommunens delårsrapport:  Utlåtande och 

granskningsrapport lämnad till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. 

Kommunens donationsstiftelser med förmögenhet 

understigande 10-prsbasbelopp: Rapport och 

revisionsberättelser lämnas till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. 

Förutom ovan presenterad verksamhet har vi 

årligen informationsutbyte med 

kommunfullmäktiges presidium.  

Vi inbjuder regelmässigt företrädare för 

kommunens verksamheter till våra sammanträden 

för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i 

nätverksträffar med övriga förtroendevalda 

revisorer i regionen.   

 

Framtiden 

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi 

uppdaterar planen fortlöpande. 

Under 2020 kommer revisorerna bland annat 

fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens 

interna kontroll, granska kommunens strategi för 

rekrytering av personal, granska grundskolans 

måluppfyllelse samt följa upp resultatet av 

fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk 

hushållning”.  

Framtiden 

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi 

uppdaterar planen fortlöpande. 

Under 2019 kommer revisorerna bland annat 

fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens 

interna kontroll, granska kommunens strategi för 

rekrytering av personal, granska grundskolans 

måluppfyllelse samt följa upp resultatet av 

fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk 

hushållning”.  

Övrigt 

Genomförda granskningar översänds till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och 

publiceras på kommunens hemsida under rubriken 

”Kommunrevisionen”.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erbjuds 

sedan några år regelmässig föredragning av 

upprättad granskning.
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Revisionsberättelse 2019 

  



75 
 

 

 

 

ulricehamn.se/ekonomi 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-03-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 
SoL och LSS 
Dnr 2020/56 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från socialchef 
Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 

  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-03 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 
Diarienummer 2020/56, löpnummer 696/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.  
 
För det fjärde kvartalet 2019, det vill säga beslut som fattades under perioden 2019-07-01 – 
2019-09-30, har fem nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Fyra av 
dessa avser särskilt boende för äldre (permanent bostad ÄO/SoL). I två av fallen har 
personen erbjudits boende och tackat nej och i två av fallen har boende ännu inte erbjudits. 
Det femte beslutet avser en avbruten insats om kontaktperson enligt LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader då personen inte önskar en ny kontaktperson i nuläget. 
 
22 ärenden återrapporteras då det fortfarande inte är verkställda. Fyra avser beslut om 
bostad för vuxna enligt LSS. Tre av dessa har erbjudits boende, två har tackat nej och en har 
tackat ja och där planeras inflytt inom kort. Den fjärde personen önskar inte boende förrän 
efter sommaren. Två ärenden som tidigare felaktigt har rapporterats som beslut om bostad 
för vuxna enligt LSS återrapporteras denna gång som bostad för vuxna enligt SoL. I bägge 
fallen finns ingen ledig bostad.  
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Fem beslut om särskilt boende för äldre återrapporteras också. Samtliga har erbjudits boende 
och tackat nej.  
 
Ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS, samt tre beslut om kontaktperson enligt SoL 
återrapporteras också. 
 
7 beslut om hemtjänst enligt SoL har heller ännu inte verkställts. Alla beslut avser insatsen 
städ och det är oklart om insatsen har startats upp ännu då vi inte fått besked från utföraren.  
 
13 beslut rapporteras som verkställda efter tre månader. Två av dessa avser bostad för vuxna 
enligt LSS och 6 avser beslut om särskilt boende för äldre. Resterande är två beslut om 
kontaktperson enligt SoL, ett beslut om avlösning i hemmet enligt SoL samt två beslut om 
ledsagarservice enligt LSS. 
 
Tre beslut rapporteras som avslutade av annan anledning än verkställighet. Ett är ett beslut 
om särskilt boende för äldre där personen flyttat till en annan kommun. De två andra avser 
kontaktperson enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS där besluten avsåg 
förhandsbesked och personen nu valt att inte flytta till kommunen.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2019-07-01 – 2019-09-30, har 1 296 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 19 
Funktionsnedsättning SoL 34 
Individ och familjeomsorg SoL 790 
Äldreomsorg SoL 453 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 SoL och LSS 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 4, 2019 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190830  Personen har 
erbjudits boende 
200127 och tackat 
nej 
 

M 1923 

Permanent 
bostad  

ÄO/SoL 190830  Saknas ledig 
bostad 
 

K 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190924  Saknas ledig 
bostad 
 

K 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190705  Personen har 
erbjudits boende 
190902 och 
191021 och tackat 
nej 
 

K 1961 

Kontakt-
person 

FN/LSS  190801 Personen önskar 
ingen ny 
kontaktperson i 
nuläget 
 

K 1963 
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Sektor välfärd

 
 
 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190611  Personen önskar 
boende först 
sommaren 2020 
 

M 1999 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Personen har 
blivit erbjuden 
boende 191010 
men tackat nej 
 

M 1989 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt 
boende enligt SoL 
sedan 180930 i 
väntan på bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190130  Har erbjudits 
boende 200114 
och tackat ja. 
Inflytt planeras 
inom kort. 
 

K 1997 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181212  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig 
bostad. Har 
beviljats 
korttidsvistelse 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 

K 1986 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181105  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig plats, 
Personen har en 
annan placering 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 

K 1995 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190625  Personen har 
erbjudits boende 
190828 samt 
200107 och tackat 
nej 
 

K 1927 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190319  Personen har 
erbjudits boende 
191118 och tackat 
nej 
 

M 1941 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190312  Personen har 
erbjudits boende 
200106 och tackat 
nej 
 

K 1936 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190215  Personen har 
erbjudits boende 
190219 och 
190501 och tackat 
nej  
 

K 1932 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 180530  Personen har 
erbjudits boende 
180827 och 
190903 och tackat 
nej 
 

K 1928 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Tar inte emot 
insatsen 
 

M 1988 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190617  Saknas lämplig 
uppdragstagare 
 

K 2005 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190222  Personen har 
200206 uttalat att 
hon inte vill ha 
kontaktperson. 
Svårt att hitta rätt 
kontaktperson 
 

K 1983 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180601 181217 Ville först inte ha 
en kontaktperson, 
men har ändrat 
sig. Arbete pågår 
för att hitta 
lämplig person 
 

K 1967 

Hemtjänst ÄO/SoL 190515  Beslutet avser 
insatsen städ, och 
personen har inte 
valt utförare ännu 
 

M 1935 

Hemtjänst ÄO/SoL 130812 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

M 1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemtjänst ÄO/SoL 120615 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

K 1937 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 160602 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

M 1940 

Hemtjänst ÄO/SoL 160630 190228 Behövde byta 
utförare för städ 
då bolaget han 
hade inte längre 
finns kvar inom 
LOV. Oklart om 
nytt städbolag har 
valts och om det i 
sådana fall har 
verkställts på nytt 
 

M 1946 

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

M 1944 

Hemtjänst ÄO/SoL 190521  Beslutet avser 
insatsen städ, och 
personen har inte 
valt utförare ännu 
 

K 1973 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190612  191101 Saknas 
lämplig 
uppdrags-
tagare 
 

K 1999 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190401  191001 Saknas 
lämplig 
uppdrags-
tagare 
 

K 1973 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190516  191101 Har 
vårdats 
enligt LPT 
och har 
inte varit 
utskriv-
ningsklar 
 

M 1994 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190627  200201 Har inte 
funnits 
ledig 
bostad 
 

M 1996 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190603  191114 Har inte 
funnits 
ledig 
bostad 
 

M 1920 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190626  191205 Har inte 
funnits 
ledig 
bostad 
 

M 1925 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190509  191018 Har 
tidigare 
tackat nej 
till er-
bjudande 
190515 
 

K 1935 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190319  191130 Har tackat 
nej till er-
bjudande 
190527 
 

K 1932 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190128  191015 Saknas 
ledig 
bostad. 
Har 
erbjudits 
boende 
190515 
och 
190927 
och tackat 
nej 
 

M 1929 

Permanent 
bostad 

ÄO/SoL 190128  191214 Har tackat 
nej till 
erbjudand
en 190429 
samt 
190701  
 

K 1936 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 190619  190919 Har 
verkställts 
inom tre 
månader, 
rapportera
des 
felaktigt 
förra 
gången 
 

K 1927 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 190506  191127 Familjen 
har ansökt 
om mer 
tid för 
insatsen 
då de 
anser att 
de inte 
kan 
använda 
den tid de 
har fått 
beviljat 
 

M 2007 

Ledsagar-
service 

FN/LSS 190613  191105 Personen 
har ännu 
inte 
använt 
insatsen 

K 2000 
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Sektor välfärd

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Permanent 
boende 

ÄO/SoL   191104 Personen 
har flyttat 
till en 
annan 
kommun 
och fått 
boende 
där 
 

K 1926 

Kontakt-
person 

FN/SoL 180507  191219 Beslutet 
var ett 
förhands-
besked 
och 
personen 
flyttade 
aldrig till 
kom-
munen 
 

K 1991 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 180508  191219 Beslutet 
var ett 
förhandsb
esked och 
personen 
flyttade 
aldrig till 
kom-
munen 
 

K 1991 
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Riktlinjer Kränkande särbehandling och 
diskriminering 
Dnr 2020/96 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering i Ulricehamns kommun antas och 
ersätter policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om policy mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun 2014-05-05. Denna policy har nu 
reviderats med förslag att antas som en riktlinje för kränkande särbehandling och 
diskriminering. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från personalchef  
Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering 

  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-02-21 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer Kränkande särbehandling 
och diskriminering 
Diarienummer 2020/96, löpnummer 583/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering i Ulricehamns kommun antas och 
ersätter policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om policy mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun 2014-05-05. Denna policy har nu 
reviderats med förslag att antas som en riktlinje för kränkande särbehandling och 
diskriminering. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade om policy mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier för anställda i Ulricehamns kommun 2014-05-05. Denna policy har nu 
reviderats med förslag att antas som en riktlinje för kränkande särbehandling och 
diskriminering. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer Kränkande särbehandling och diskriminering 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Författningshandboken 
 
 
 

Roland Ödh 
Personalchef 
Kommunledningsstaben 
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Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
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Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund och syfte 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
har arbetsgivaren ansvar för att kränkande särbehandling förebyggs och att rutiner finns för 
hur det ska hanteras. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivaren ha riktlinjer 
och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier (bestraffning). Om arbetsgivaren får kännedom om att en anställd anser sig blivit 
utsatt för någon av nämnda företeelser ska omständigheterna utredas och i förekommande 
fall ska åtgärder vidtas som krävs för att förhindra att det sker på nytt.  

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet är brett. Denna förvaltningsövergripande riktlinje 
omfattar samtliga händelser på arbetsplatsen, i samband med ansökan om arbete/praktik 
samt för medarbetare som hyrs/lånas in för att arbeta. Riktlinjen gäller också sådant som 
händer utanför arbetet, om dessa har ett samband med arbetet (till exempel tjänsteresor och 
personalfester).  

Syftet med dessa riktlinjer är att förhindra kränkande särbehandling och diskriminering. 
Ingen anställd, inhyrd eller arbetssökande hos oss ska utsättas för nämnda beteenden. 
Riktlinjen är också ett tydliggörande verktyg för hur medarbetare och chefer ska agera om det 
ändå sker. 

2 Målsättning 
Samtliga chefer och medarbetare ska behandla varandra på ett respektfullt sätt. Vårt 
förhållningssätt ska präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter vilket främjar 
medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling hos oss som arbetsgivare. 
Beteenden relaterade till kränkande särbehandling, trakasserier, repressalier eller andra 
former av diskriminering accepteras inte. Alla medarbetare har ett ansvar för att förhindra 
att kränkande särbehandling eller diskriminering sker på arbetsplatsen genom att tänka på 
sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den 
som blir utsatt.  

3 Definition av begrepp 

3.1 Vad menas med kränkande särbehandling? 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 § 4) 
definieras kränkande särbehandling som ”Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap.” Dessa handlingar upplevs som kränkande, obegripliga och 
orättvisa av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna kan medföra att de som drabbas 
hamnar utanför den sociala gemenskapen.  
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Det kan vara skillnad på vad en enskild person upplever som kränkande särbehandling och 
vad som är faktiskt är kränkande särbehandling enligt ovan nämnda definition. En 
medarbetare kan exempelvis uppleva sig mobbad av sin chef när denne (på ett sakligt och 
korrekt sätt) nekar medarbetaren att delta i en viss fortbildning eller när chefen begär att 
medarbetaren ska redogöra för vilka arbetsuppgifter som blivit utförda och inte. Mot denna 
bakgrund är det viktigt att utgå från definitionen av kränkande särbehandling och bedöma i 
vilken utsträckning en kränkning riskerar leda till ohälsa eller att någon ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap. Varje enskilt ärende är unikt och ska bedömas utifrån ärendets 
specifika förutsättningar. 

3.2 Vad är diskriminering? 
Diskrimineringslagens (2008:567) definition av diskriminering är att någon missgynnas eller 
kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna enligt kap 1 § 1. Dessa diskrimineringsgrunder är kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det finns sex former av 
diskriminering enligt diskrimineringslagen. De är direkt och indirekt diskriminering, 
bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att 
diskriminera.  

Denna riktlinje är en del av Ulricehamns kommuns arbete med aktiva åtgärder enligt kap 3 i 
diskrimineringslagen, i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
Begreppen beskrivs närmare nedan och i punkt 5 finns rutiner för hur medarbetare och 
chefer ska gå tillväga vid sådana händelser.  

3.3 Vad är skillnaden mellan diskriminering och 
kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering och återfinns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Ett oförskämt bemötande från en kollega till en 
annan kan vara fråga om kränkande särbehandling även om det inte är diskriminerande. Om 
grunden för kränkande särbehandling har koppling till en eller flera av de sju 
diskrimineringsgrunder enligt kap 1 § 1 diskrimineringslagen (2008:567) kan det också 
handla om någon form av diskriminering.  

3.4 Vad innebär trakasserier? 
Trakasserier är en form av diskriminering enligt kap 1 § 4 diskrimineringslagen (2008:567) 
och innebär ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. 
Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande av värdigheten. 
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Exempel på trakasserier kan vara en lärare som hånar en elev för att hen bär huvudduk eller 
en handläggare på arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att hen är homosexuell. 

3.5 Vad innebär sexuella trakasserier? 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur, de kallas då för sexuella trakasserier enligt kap 1 
§ 4 diskrimineringslagen (2008:567). Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon 
till exempel kastar närgångna blickar, tafsar eller annan form av avsiktlig, onödig beröring. 
Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.  

Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna av den som 
utsätts för dem. Ömsesidig attraktion mellan arbetskamrater är inte att betrakta som sexuella 
trakasserier. Det är den som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de är 
välkomna eller inte. En enda händelse kan betraktas som trakasserier om beteendet är 
tillräckligt allvarligt. 

3.6 Vad innebär förbud mot repressalier? 
Repressalier innebär att arbetsgivaren, eller en person med ledande ställning över andra 
anställda, vidtar åtgärder som har karaktär av bestraffningsåtgärder. Repressalier utgör med 
andra ord en bestraffning eller en hämndaktion. Förbudet mot repressalier enligt kap 2 § 18 
diskrimineringslagen (2008:567) riktar sig alltså till arbetsgivaren och syftar till att skydda 
den eller de anställda som exempelvis har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat 
att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen eller medverkat i en utredning enligt lagen. 
Även den som för någon annans räkning anmäler eller påtalar att arbetsgivaren har handlat i 
strid med lagen eller medverkar i en utredning omfattas av skyddet. 

Repressalier kan ta sig många skilda uttryck. Det kan röra sig om handlingar, uttalanden eller 
underlåtenhet som medför skada eller obehag för den enskilda eller som är till nackdel för 
den enskilda på så sätt att arbetsvillkor eller förhållanden försämras på arbetsplatsen. 

4 Arbetsgivarens ansvar 
Alla på en arbetsplats har ansvar för hur vi bemöter och pratar med varandra, men 
arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att förebygga, uppmärksamma och hantera 
kränkande särbehandling och diskriminering samt vara tydlig med att det aldrig är 
accepterat. 

Varje chef har ansvar för att jargong med inslag av kränkande attityder, omdömen eller 
uttalanden avbryts och inte tillåts att få fäste på arbetsplatsen. Ulricehamns kommun har 
som arbetsgivare en utrednings- och åtgärdsskyldighet om det ändå skulle ske, det är inte en 
privat angelägenhet för den som drabbas. Om någon utsätts för kränkande särbehandling 
eller diskriminering har därför alla chefer på alla nivåer i förvaltningen ett ansvar att 
omedelbart agera. Problemen ska utredas och åtgärder vidtas för att kränkningarna ska 
upphöra.  
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4.1 Förebygga uppkomst av kränkande 
särbehandling och diskriminering 

En utgångspunkt för att förebygga kränkande särbehandling och diskriminering är att 
arbetsgivaren ser över förhållanden på arbetsplatsen inom ramen för organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Även 
enligt diskrimineringslagen (2008:567) kap 3 ska arbetsgivare arbeta förebyggande och med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering genom att löpande undersöka risker, 
analysera, planera åtgärder och följa upp. Det finns många olika sätt att undersöka risker i 
arbetsmiljön, till exempel genom medarbetarenkät, skyddsrond, riskbedömning inför 
förändring av verksamhet samt utredning av tillbud och arbetsskador. Även 
arbetsplatsträffar och det individuella utvecklingssamtalet är centrala delar för att undersöka 
arbetsmiljön och fånga upp signaler på oönskat beteende i arbetsgruppen. En ömsesidig 
dialog kring bemötande och uppträdande kan bidra till ett inkluderande klimat och till att 
motverka kränkande särbehandling och diskriminering. Varje chef är ansvarig för att se till 
att riktlinjen för kränkande särbehandling och diskriminering är känd bland sina 
medarbetare och det följs upp årligen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Som chef är det viktigt att vara tydlig i sin ledarroll och uppmuntra tydlig och öppen 
kommunikation. Samtliga chefer förväntas vara goda förebilder som bemöter andra med 
respekt, aldrig talar illa om någon och inte heller accepterar att någon annan gör det. 

Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på som chef är 
konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och 
konsekvenser av förändringar.  

Signaler på kränkande särbehandling eller diskriminering kan vara: 

 samarbetssvårigheter eller personkonflikter 

 arbetsklimat som präglas av tryckt stämning 

 en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med 

 hög sjukfrånvaro 

 hög personalomsättning 

 minskande effektivitet och produktivitet 

5 Rutiner för att hantera kränkande 
särbehandling och diskriminering  

I följande avsnitt beskrivs hur medarbetare och chefer ska gå tillväga vid uppkomst av 
kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering. Oavsett lagstiftning som ligger 
till grund för aktuell händelse sker hantering enligt nedan. Rutinerna kan tillämpas även i 
mindre allvarliga fall, till exempel vid misstanke om kränkande särbehandling och andra 



 
 
 
 
8

liknande situationer. Varje enskilt ärende är unikt och ska bedömas utifrån ärendets 
specifika förutsättningar. 

5.1 Vad den drabbade bör göra 
 Säg ifrån tydligt! Konfrontera personen som kränker direkt eller skriftligt. Tala om att 

beteendet upplevs som kränkande och kräv att det upphör.   

 För minnesanteckningar med datum, klockslag, plats, vittnen, vad personen sade eller 
gjorde, samt dina reaktioner och känslor. Dessa anteckningar är ett bra stöd om 
kränkningarna fortsätter. 

 Gör en anmälan till din närmaste chef om det inte hjälper att säga ifrån. Anmälan kan 
vid behov göras till överordnad chef. Det går också att vända sig till skyddsombud på 
arbetsplatsen eller till din fackliga företrädare.  

5.2 Vad chef ska göra 
1. Chef ska skyndsamt inleda samtal med personen som har anmält kränkning. Om 

anmälaren inte är den som blivit utsatt inleder chef även dialog med den som utsatts 
för kränkning. Chef startar en utredning som noggrant ska dokumenteras. Den som 
upplever sig blivit utsatt ska omgående erbjudas stöd för att hantera situationen, 
exempelvis i form av samtal hos företagshälsovård.  

2. Chef ansvarar för att snabbt och konfidentiellt se till att kränkningarna upphör. Efter 
samtal med den som upplever sig vara utsatt gör chef en bedömning av huruvida 
ärendet närmare behöver utredas. Inga åtgärder vidtas utan att den utsatte har 
informerats om dem. Kontakta personalfunktionen för råd och stöd vid behov. 

3. Ärendet bör fortsätta med ett enskilt samtal med den som anklagats för kränkning för 
att utreda händelsen. Viktigt är att utredningsarbetet sker med värdighet för båda 
parter vid risk att den som pekas ut annars känner sig kränkt eller utsatt. Även den 
anklagade kan erbjudas stöd för att hantera situationen, exempelvis i form av samtal 
hos företagshälsovård. 

4. Om utredningen behöver utvidgas genom att till exempel eventuella vittnen hörs ska 
inblandade parter ha någon person som stödjer dem under handläggning och 
internutredning. Chef ska biträdas av personalspecialist. Den utsatte och den som 
anklagats för kränkning hålls underrättade om vad som händer i ärendet. 

5. Utredningen ligger till grund för vilka åtgärder som vidtas. Det kan exempelvis bli 
aktuellt med medling där båda parter träffas med en utomstående; från 
företagshälsovården eller annan oberoende expertresurs. Arbetsrättsliga sanktioner 
som kan bli aktuella är exempelvis skriftlig varning enligt kollektivavtal, omplacering 
och i mycket allvarliga fall uppsägning eller avsked.  

6. Följ upp situationen för den utsatte och övriga berörda. 
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5.3 Vid misstanke om kränkning 
 Om du misstänker att någon annan är utsatt: 
 

 Ta tag i saken – lita inte på att någon annan gör det! 

 Tala med den drabbade 

 Tala med din närmaste chef om dina misstankar  

 Om inte nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, kontakta överordnad chef, 
skyddsombud eller facklig företrädare 

5.4 Om du själv anklagas 
Om du själv anklagas för att kränka någon: 

 Fundera på vad du sagt och gjort 

 Tänk igenom i vilka situationer du uppfattas som kränkande 

 Tala med din chef 

 Be om förlåtelse i förekommande fall
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Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar 
Dnr 2020/45 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas 
 
Sammanfattning 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Syftet med dessa regler är att skapa en tydlighet 
för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler 
som ska följas. 
 
Beslutsunderlag 

1 
2 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef  
Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-04 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för vägbidrag 
till enskilda vägar 
Diarienummer 2020/45, löpnummer 161/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av regler för vägbidrag till enskilda vägar antas. 
 
Sammanfattning 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Syftet med dessa regler är att skapa en tydlighet 
för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler 
som ska följas.  

Det finns tre typer av bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, 
särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till 
enskilda utfartsvägar. I de reviderade riktlinjerna har endast texten kring ansökan och 
utbetalning ändrats, då kommunen nu erbjuder en e-tjänst istället för blankett.  

 
Ärendet 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Syftet med dessa regler är att skapa en tydlighet 
för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler 
som ska följas. Det finns tre typer av bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade 
enskilda vägar, särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt 
driftbidrag till enskilda utfartsvägar. För varje bidrag finns olika kriterier som behöver 
uppfyllas för att vara berättigad bidrag.  

I de reviderade riktlinjerna har endast texten kring ansökan och utbetalning ändrats, då 
kommunen nu erbjuder en e-tjänst istället för blankett. 

Beslutsunderlag 
1 Regler för vägbidrag till enskilda vägar 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
 

Sebastian Olofsson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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1 Bakgrund 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 
erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag; årligt 
driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar. 
Bidragen betalas ut av Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun. 

2 Syfte 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare 
som Ulricehamns kommun kring vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag till 
vägsamfälligheter och fastighetsägare. 

3 Årligt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska 
hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 
underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Ulricehamns 
kommun med.  

Vid ändring av kontaktuppgifter eller utbetalningsinformation såsom kontouppgifter, så ska 
en anmälan om förändringen göras direkt till Ulricehamns kommun. 

3.1 Kriterier  
 Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg.  

 Vägen får inte stängas av för allmän trafik  

 

3.2 Ansökan  
Ingen separat ansökan krävs från vägsamfälligheten. Trafikverket förser kommunen med 
underlag för utbetalning av bidraget. 
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3.3 Utbetalning  
Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 
Utbetalning sker under januari månad alternativt så fort kommunen erhållit underlag från 
Trafikverket.  

Trafikverket räknar fram en bidragsgrundande summa utifrån vägens klassning, det 
kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den bidragsgrundande summan som 
Trafikverket räknat ut. Ulricehamns kommun betalar ut 28% av den bidragsgrundande 
summan inklusive moms som Trafikverket räknat fram. Undantag sker för de vägar som 
erhåller 80% i bidrag från Trafikverket, i de fallen betalar Ulricehamns kommun 20% av den 
bidragsgrundande summan inklusive moms. 

4 Särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar  

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns 
det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel då de ska utföra speciella arbeten 
på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter 
godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden, vägsamfälligheten kan 
sedan välja att ansöka om medel från kommunen. 

4.1 Kriterier  
 Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg.  

 Åtgärden ska vara godkänd av Trafikverket, godkänt besiktningsprotokoll från 
Trafikverket ska vara utfärdat.  

4.2 Ansökan  
Ansökan fylls i på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Till ansökan bifogas 
beslut om särskilt driftbidrag utfärdat av Trafikverket. Ansökan och bifogade dokument ska 
skickas till Ulricehamns kommun när den sökande erhållit Trafikverkets beslut. 

4.3 Utbetalning  
Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 
Ulricehamns kommun betalar ut 15% av den bidragsgrundande summan inklusive moms 
som Trafikverket räknat fram.  

Utbetalning sker när arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket samt att ansökan till 
Ulricehamns kommun är godkänd. Att arbetet är godkänt av Trafikverket styrks genom att 
den sökande skickar en kopia av godkänt slutbesiktningsprotokoll till Ulricehamns kommun.  
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Bidraget betalas ut under förutsättning att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte 
finns tillräckligt med medel kvar i fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning 
nästkommande år. Vid stora bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden 
behövas tas upp för politisk bedömning och beslut. 

5 Årligt driftbidrag till enskilda 
utfartsvägar  

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen 
ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 
underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning. Bidraget baseras på vägens längd. 

5.1 Kriterier  
 Avståndet från allmän väg eller annan enskild väg till året runt boende ska vara minst 

100 meter  

 Vägen får inte stängas av för allmän trafik  

5.2 Ansökan  
Ansökan om driftbidrag för enskild utfartsväg görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Ansökan ska göras varje år och den sökande får en påminnelse om när ansökan senast ska 
vara inskickad via den e-postadress som den sökande har angett. Vid ändrad e-postadress 
åligger det den sökande att själv bevaka sista inlämningsdag. Om den sökande inte har 
inkommit med ansökan under två år i rad skickas ingen påminnelse. 

Vid återansökan ska den sökande intyga att uppgifterna stämmer alternativt meddela 
förändring. Det åligger den sökande att meddela övriga berörda fastighetsägare utmed vägen 
om att denne uppbär kommunalt vägbidrag. 

Om ansökan görs för väg som tidigare inte haft bidrag eller för väg där ansökan inte skickats 
in under de två senaste åren väljer man nyansökan i e-tjänsten. 

5.3 Utbetalning  
Bidraget betalas ut till det året runt boende som ligger längst in på den enskilda utfartsvägen. 
I samband med nyansökan har övriga boende utmed vägen godkänt att bidraget betalas till 
den aktuella personen. Bidraget betalas ut under våren efter att tiden ansökan har gått ut. 
Bidraget betalas till angivet bankgiro eller bankkontonummer.  

Bidraget baseras på vägens längd och är 5.50 kr/meter. Beloppet indexjusteras vart femte år 
från och med år 2018. Beräkning sker från där vägen möter allmän väg eller annan enskild 
väg till det året runt boende som ligger längst in på vägen.
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Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Dnr 2019/197 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1, informationsutbyte mellan vårdgivare. 
 
Ulricehamns kommun avstår från option 2, journalsystem för elevhälsa.  
 
Sammanfattning 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en omfattande satsning och är tänkt att  
genomgripande förändra informationsmiljön och arbetssätten inom hälso- och sjukvården. 
FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med 
patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika 
huvudmän, vårdgivare och IT-system. En del i detta är ett gemensamt journalsystem och en 
digital yta där patienter och invånare i Västra Götalandsregionen kan sköta sina kontakter 
med vården och få information om den egna hälsan.  
 
I samband med att Västra Götalandsregionen handlade upp ett system för detta kunde 
kommunerna teckna sig för möjligheten att vara med i FVM genom tre optioner. 
Ulricehamns kommun valde att teckna sig för att ha möjlighet att avropa option 1 
(informationsutbyte mellan vårdgivare) och 2 (journalsystem för elevhälsa) och har ingen 
möjlighet att i nuläget gå med i option 3 (journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård). 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse från socialchef och barn- och utbildningschef 

Underlag framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-04 

Tjänsteskrivelse Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) 
Diarienummer 2019/197, löpnummer 694/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1, informationsutbyte mellan vårdgivare. 
 
Ulricehamns kommun avstår från option 2, journalsystem för elevhälsa.  
 
Sammanfattning 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en omfattande satsning och är tänkt att  
genomgripande förändra informationsmiljön och arbetssätten inom hälso- och sjukvården. 
FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med 
patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika 
huvudmän, vårdgivare och IT-system. En del i detta är ett gemensamt journalsystem och en 
digital yta där patienter och invånare i Västra Götalandsregionen kan sköta sina kontakter 
med vården och få information om den egna hälsan.  
 
I samband med att Västra Götalandsregionen handlade upp ett system för detta kunde 
kommunerna teckna sig för möjligheten att vara med i FVM genom tre optioner. 
Ulricehamns kommun valde att teckna sig för att ha möjlighet att avropa option 1 
(informationsutbyte mellan vårdgivare) och 2 (journalsystem för elevhälsa) och har ingen 
möjlighet att i nuläget gå med i option 3 (journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård). 
 
 
Ärendet 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en omfattande satsning och är tänkt att  
genomgripande förändra informationsmiljön och arbetssätten inom hälso- och sjukvården. 
FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med 
patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika 
huvudmän, vårdgivare och IT-system. En del i detta är ett gemensamt journalsystem och en 
digital yta där patienter och invånare i Västra Götalandsregionen kan sköta sina kontakter 
med vården och få information om den egna hälsan.  
 
I samband med att Västra Götalandsregionen handlade upp ett system för detta kunde 
kommunerna teckna sig för möjligheten att vara med i FVM genom tre optioner. 
Ulricehamns kommun valde att teckna sig för att ha möjlighet att avropa option 1 
(informationsutbyte mellan vårdgivare) och 2 (journalsystem för elevhälsa) och har ingen 
möjlighet att i nuläget gå med i option 3 (journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård). 
 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1. Anledningen till 
detta är:  
 

 Att dagens verksamhetssystem inte uppfyller de behov av information, 
kommunikation och interaktivitet som finns hos personal och invånare. 
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 Att börja använda FVM option 1 är bara första steget i ett mångårigt samarbete för att 
förbättra informationsutbytet mellan vårdgivare.  

 
 I FVM läggs stort fokus på att öka interaktiviteten med vårdtagaren där denne bland 

annat kommer att ha tillgång till sina journalanteckningar, läkemedelslista, 
diagnoser, labbresultat och bokade besök. 
 

Kostnaden för att avropa option 1 bedöms, enligt den senaste informationen från Västra 
Götalandsregionen, uppgå till 101 145 kr i engångskostnad för införande (60 000 kr) och 
licensavgift (41 145 kr). Den årliga kostnaden uppskattas, enligt samma uppgifter, uppgå till 
288 208 kr för underhåll och support (8 208 kr) och driftsavtal (280 000 kr). 
 
Förvaltningen föreslår vidare att Ulricehamns kommun avstår från option 2. Anledningen till 
detta är: 
 

 Att det nuvarande systemet (PMO) bedöms bättre tillgodose de behov som finns 
inom elevhälsan 
 

 Att det nya systemet förutsätter att alla kommuner hittar ett gemensamt arbetssätt 
för elevhälsan för att det ska fungera, vilket inte bedöms sannolikt att det sker i 
närtid 
 

 Att det framtida arbetet med elevhälsans behov hamnar långt ner i prioriteringslistan 
är högst troligt 

 
Beslutsunderlag 
1 Underlag framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef  
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Gülsen Özdenkos 
Socialchef Barn- och utbildningschef 
Sektor välfärd  Sektor välfärd 
  
Per Holmberg Ann-Christin Barsjö Stomberg 
Systemförvaltare Verksamhetschef 
Sektor välfärd Sektor lärande 
  
Maria Winsten  
Utredare  
Sektor välfärd  



 

 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Bakgrund  
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en omfattande satsning och är tänkt att  
genomgripande förändra informationsmiljön och arbetssätten inom hälso- och sjukvården. 
 
FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö inom Västra 
Götalandsregionen (VGR). Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med 
patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika 
huvudmän, vårdgivare och IT-system. 
 
En del i detta är ett gemensamt journalsystem och en digital yta där patienter och invånare i 
Västra Götalandsregionen kan sköta sina kontakter med vården och få information om den 
egna hälsan.  
 
I samband med att Västra Götalandsregionen handlade upp ett system för detta kunde 
kommunerna teckna sig för möjligheten att vara med i FVM genom tre optioner. 
Ulricehamns kommun valde att teckna sig för att ha möjlighet att avropa option 1 och 2 och 
har ingen möjlighet att i nuläget gå med i option 3. 
 
De tre optionerna är: 
 
Option 1: Informationsutbyte mellan vårdgivare 
 
I option 1 har krav ställts på funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande 
kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för 
elever, patienter, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende. 
 
Option 2: Journalsystem för elevhälsa 

Funktionerna i option 2 avser att skapa förutsättningar för gemensamma arbetsflöden i en 
samlad elevhälsa som möjliggör ett ökat stöd till elever för att nå sina kunskapsmål. En god 
elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda vårdgivare. Genom effektiva 
processer och beslutsstöd kan elevers lärande, utveckling och hälsa främjas. 

Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård 
 
Option 3 innebär att kommunen använder FVM som sitt journalsystem för hälso- och 
sjukvård. Funktionerna i option 3 gör det möjligt att få en samlad bild och en koordinerad 
plan som alla inblandade aktörer har tillgång till, även patienten själv. 
 
Det upphandlade systemet heter Millenium och levereras av Cerner Sverige AB. Systemet ska 
under implementeringsfasen anpassas till regionen och kommunerna. Första driftsstart är 
planerad till kvartal 2 2022 och berör det södra området där SÄS och Ulricehamn ingår. 
Kvartal 4 2023 ska samtliga fyra regioner vara i drift. 
 
 
 



 

 

Option 1 
Option 1 syftar till att: 

 Underlätta samverkan mellan olika aktörer. 

 Göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga. 

 Bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer. 

Här är några exempel på vad det innebär i praktiken: 

- Funktionalitet som stödjer processen vid in- och utskrivning från slutenvård så att 

övergången för patienten blir både trygg och säker. 

- Sammankalla, upprätta, följa upp och avsluta SIP (samordnad individuell plan). Både 

i utskrivningsprocessen men även vid övriga situationer då SIP krävs, tillsammans 

med patienter och närstående. 

- Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering kan ske elektroniskt till 

exempel med andra kommuner eller inom VGR. 

- Vårdbegäran för kommunal hälso- och sjukvård kan aviseras och svaras på via IT-

stödet. 

Funktionella skillnader mot dagens system 
FVM option 1 ska jämföras med SAMSA som är det system vi använder idag för samverkan 
mellan vårdgivare. 
 
I tabellen visas några översiktliga funktionella skillnader mellan SAMSA och FVM: 
 

 Finns i SAMSA idag Finns FVM 
Patientportal Nej Ja 
Läsa journaldokumentation Delvis Ja 
Läkemedelslista Nej Ja 
Vårdplan SIP Ja Ja 
Vårdplan för In- och utskrivning Ja Ja 
Vårdplan för egenvård Nej Ja 
Vårdbegäran Ja Ja 
Beslutsstöd Nej Ja 

 

 



 

Nyttor jämfört med dagens system 
Tabellen nedan jämför olika nyttor för verksamheten i FVM och SAMSA: 
 

Nytta Beskrivning Finns i SAMSA 
Ökad möjlighet 
till delaktighet 

I option 1 finns större möjligheter för 
vårdtagaren att vara delaktig genom: 
 
- tillgång till sin journaldokumentation från alla 

vårdkontakter inom VGR  
 

- tillgång till sin aktuella läkemedelslista 
 
- tillgång till sina diagnoser och labbresultat  
 
- tillgång till sin individuella plan 
 
- tillgång till sina bokade besök  
 
- möjlighet att boka besök till mottagningar inom 

VGR 
  
- möjlighet att fylla i formulär och göra 

självskattningar  
 
-  möjlighet att skicka och ta emot meddelanden  
 
- möjlighet att ta del av utskrivningsinformation 

och vad som hände under sjukvårdstillfället  
 
- möjlighet att få instruktioner som visar hur man 

kan påverka sin hälsa  
 

 
 
 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nytta Beskrivning  
Förenklat 
arbetssätt för 
medarbetare 

Arbetet kan förenklas för medarbetare genom 
att de kan/får: 
 
- kommunicera med invånaren via 

patientportalen  
 

- se kontaktpersoner, till exempel läkare på 
vårdcentralen  

 
- en heltäckande bild om patienten utifrån 

diagnoser, funktionstillstånd, hälsoproblem, 
gjorda bedömningar, till exempel fallrisk  

 
- meddelande om en patient skrivs in på 

sjukhus eller är utskrivningsklar  
 
- aktuella läkemedelsordinationer och den 

gemensamma läkemedelslistan i FVM  
 
- elektronisk hantering av vårdbegäran till 

och från kommunen, till exempel till 
kommunen från läkaren på vårdcentralen 
eller från kommunen till akuten  

 
- översikter på utgående och inkommande 

vårdbegäran samt aktuell status och 
prioritet  

 
- tillgång till journaldokumentation skapad 

av andra användare av FVM inom Västra 
Götaland, till exempel från besök på 
vårdcentralen, besök på akuten eller 
slutanteckning från slutenvården 

 
- beslutsstöd som vägleder arbetet till 

exempel vid planering tillsammans med 
den enskilde  
 

- stöd för planering vid in- och utskrivning 
på sjukhus då medarbetaren får aktuell 
vårdtid, uppskattad vårdtid och planerat 
utskrivningsdatum baserat på aktuella 
diagnoser  

- information om den individuella planen 
med mål och åtgärder som tidigare gjorts 
utifrån individens behov 

 
 
 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 
 
 

 
Ja 

 
Nej 
 
 
Ja 
 
 

 
 
Översikt finns, men inte 
prioritering 

 
Genom NPÖ (Nationell 
patientöversikt) 
 
 

 
Ja 
 
 
 
Ja 
 
 
 

 
Ja 
 
 



 
Nytta Beskrivning  
Uppföljning av 
verksamheten 

Stora möjligheter till uppföljning finns 
genom att: 
 
- se antal betaldagar och orsaker  

 
- kunna följa upp och analysera 

återinskrivningar  
 
- skapa egna rapporter via 

rapportverktyget, spara som favoriter 
eller prenumerera på rapporterna så att 
man får dem automatisk enligt önskemål  

 
- följa upp installationen och 

användningen av FVM, till exempel 
utvalda nyckeltal  

 
- se hur väl tillgängliga processtöd och 

beslutsstöd efterföljs 
  
- se hur många 

beslutsstödsrekommendationer som 
genererats, följts eller avvikits ifrån så att 
man successivt kan förbättra och höja 
kvaliteten.  

 
- ansvaret för betalning av den slutförda 

aktiviteten kan bestämmas om en vårdtagare 
till exempel behandlas av en annan kommun 
än sin hemkommun kan detta dokumenteras 
för att rikta avgifter till hemkommunen. 

 
 
 
Ja, men inte orsaker 
 
 
Ja 
 
 
Ja, via supporten för 
SAMSA 
 
 
 
Ja, via supporten för 
SAMSA 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 

 
 

Risker med att inte gå med i FVM option 1 
Om Ulricehamns kommun inte väljer att gå med i FVM option 1 finns ett antal risker. Några 
exempel är följande: 
 
- Samverkan i regionen blir svårare. 
- Svårt att få tag i all information kring en patient. 
- Totalt sett en hög kostnad för regionen om olika system används i olika kommuner. 
- Utvecklingen av SAMSA kommer att upphöra, vilket gör att Ulricehamns kommun inte 

kan ta del av ett ökat informationsutbyte mellan vårdgivare. 
- Benämningar inom regioner och olika kommuner skiljer sig vilket gör det otydligt för 

vårdtagaren. 
- Vårdtagarens och anhörigas delaktighet begränsas. 
- Svårare att sluta använda fax. 
 
 



 
 
 

Beslutsunderlag för option 1 
Kostnader för FVM är kopplat till 2 st olika avtal. Dels är det leveransavtal med leverantören 
Cerner Sverige AB. Där finns kostnader för implementering, licenser och 3:dje linjens 
support. 
 
Det andra avtalet är ett driftsavtal med Västra Götalandsregionen som innehåller drift och 
2:a linjens support. 
 
Det finns även ett 3:e avtal som reglerar formerna för samverkan mellan VGR och 
kommunerna i Västra Götaland, och ansvarsfördelning mellan VGR och kommunerna i 
förhållande till leverantören Cerner Sverige AB under avtalsperioden. Det finns ingen 
kostnad som är förknippad med detta avtal. 
 
Kostnader för båda avtalen är uppskattade kostnader.  
 
För driftsavtalet finns ett takpris som är baserat på antalet användare i kommunen. 
 

Engångskostnader 
Kostnad Beskrivning Kr 
Införande 
(Leveransavtal) 

Estimerad implementeringsersättning till Cerner 
Sverige AB som levererar Millenium (engångsavgift) 

60 000:- 

Licensavgift 
(Leveransavtal) 

Licensavgift för att kunna nyttja Millenium 
(engångsavgift) 

41 145:- 

 TOT 101 145:- 
 

Årliga kostnader 
Kostnad Beskrivning Kr 
Underhåll och support 
(Leveransavtal) 

Kostnad till Cerner Sverige AB för 
underhåll och support av Millenium 
(årskostnad) 
 

8 208:- 

Driftssavtal (takpris) Kostnad till VGR för drift och andra 
linjens support (årskostnad).  
 

280 000:- 

 TOT 288 208:- 
 

Kostnaderna för FVM kan jämföras med kostnader som kommunen betalar för SAMSA. I 
nedanstående visas vad Ulricehamns kommun betalar för SAMSA. En del betalas direkt till 
VGR för drift av SAMSA. Den andra delen betalas till Västkom för utveckling av SAMSA, 
SITHS och övriga utvecklingsprojekt. Det finns ingen exakt siffra på hur mycket som går 
direkt till SAMSA och vad som läggs på annat. Troligen kommer potten finnas kvar även vid 
införande av FVM. 

 

 



 

Kostnad för SAMSA 
Årliga kostnader 

Kostnad Beskrivning Kr 
Leveransavtal Kostnad till VGR för andra linjens support 

(årskostnad) 
42 000:- 

Utvecklingskostnader runt 
SAMSA och SITHS 

Ulricehamns kommun bidrar med ytterligare medel 
för utveckling av SAMSA och SITHS. Oklart var den 
summan kommer att satsas om inte SAMSA finns 
kvar. 

52 292:- 

 TOT 92 292:- 
 
Avtalet med SAMSA regleras av VGR och får sägas upp i sin helhet. Det kan inte sägas upp 
för en enskild kommun eller område. Västkom arbetar med att ta fram en lösning så att de 
kommuner som är med i den första driftstarten ska undvika att betala för både SAMSA och 
FVM.  
 

Förvaltningens bedömning option 1 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun tecknar sig för option 1. Anledningen till 
detta är:  
 

 Att dagens verksamhetssystem inte uppfyller de behov av information, 
kommunikation och interaktivitet som finns hos personal och invånare. 
 

 Att börja använda FVM option 1 är bara första steget i ett mångårigt samarbete för att 
förbättra informationsutbytet mellan vårdgivare.  

 
 I FVM läggs stort fokus på att öka interaktiviteten med vårdtagaren där denne bland 

annat kommer att ha tillgång till sina journalanteckningar, läkemedelslista, 
diagnoser, labbresultat och bokade besök. 

 

Option 2 
Option 2 avser ett journalsystem för elevhälsan. Funktionerna i option 2 avser att skapa 
förutsättningar för gemensamma arbetsflöden i en samlad elevhälsa som möjliggör ett ökat 
stöd till elever för att nå sina kunskapsmål. En god elevhälsa förutsätter en hög grad av 
samverkan mellan berörda vårdgivare. Genom effektiva processer och beslutsstöd kan elevers 
lärande, utveckling och hälsa främjas. 

Nuvarande system (PMO) 
I dagsläget finns ett beprövat digitalt system, PMO, för elevhälsans samtliga professioner 
inklusive rektor i Ulricehamns kommun. Detta skulle, enligt information som förvaltningen 
fått, inte vara möjligt i det nya systemet. Det nuvarande systemet, PMO, har reviderats under 
gång och är idag väl anpassat för att säkerställa både funktionalitet och kvalitet. Systemet 
tillhandahåller en bredd i dokumentunderlaget för att möta elevhälsoarbetets behov men  



 

 

tillåter även att vi själva i kommunen kan anpassa det till våra egna vilket är av stort värde. 
Det är i dag det största systemet i Sverige inom elevhälsan.  

Millenium (option 2) 
Utgångspunkten för systemet är ett behov inom Västra Götalandsregionen. Det är ett system 
som talar om ”patienter”. I skolan finns inga ”patienter”, inte ens inom den medicinska delen. 
I stället talar man om elever och att skolans uppdrag är att arbeta med elevhälsa, inte 
elevvård vilket var den tidigare benämningen. I den gemensamma vägledningen för 
elevhälsan som Skolverket och Socialstyrelsen står bakom talas företrädesvis om 
förebyggande och främjande insatser. I Skollagen poängteras att det för den medicinska 
delen handlar om enkla sjukvårdande insatser vilket kan exemplifieras med att sätta på 
plåster.  

Då bakgrunden till Millenium var vårdens behov av att integrera 550 olika IT-system i ett 
enda, kan förvaltningen se ett en framtida risk där elevhälsans behov i det fortsatta arbetet 
kommer att hamna lång ner i prioriteringslistan.  

Det är 25 kommuner, utav 49 i Västra Götalandsregionen, som har sagt ja till option 2 men 
det är oklart hur många som kommer att avropa det. För att det nya systemet ska fungera 
krävs att elevhälsan arbetar på samma sätt i alla kommunerna, vilket inte är fallet. Det finns 
ingen styrning av detta slag i själva ”hur-et”. Innehållet i Millenium ska designas och 
konfigureras i ett senare skede, detta blir problematiskt då man behöver hitta en styrning då 
vi inte alla kommuner har ett gemensamt arbetssätt.  Det är oklart vilka kostnader som det 
kommer att medföra och inte säkert att vi ändå får ett system som möter verksamhetens 
behov.  

Senare anslutning 
Enligt de kontakter som förvaltningen har haft med Västra Götalandsregionen finns det 
ingen möjlighet att gå med senare, om kommunen väljer att inte avropa option 2 nu. Det 
nuvarande avtalet sträcker sig till 2035 och först därefter kan det då bli aktuellt för 
elevhälsan att gå med i systemet, om det då bedöms relevant.  

Ett annat alternativ som har diskuterats är om det skulle vara möjligt att avropa option 2 nu, 
men inte ansluta förrän senare om det skulle vara aktuellt, dock inom nuvarande avtalstid. 
Förvaltningen har inte fått något tydligt svar på vad det skulle innebära för kostnader för 
kommunen. Vad som är klart är att kommunen kommer att få betala licenskostnad på 
25 000 kr. Det är också sannolikt att kommunen måste betala implementeringskostnaden på 
cirka 300 000 kronor, även om vi väljer att inte använda systemet.  

 

 

 



 

Förvaltningens bedömning option 2 
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun inte tecknar sig för option 2. Anledningen 
till detta är: 

 Att det nuvarande systemet (PMO) bedöms bättre tillgodose de behov som finns 
inom elevhälsan 
 

 Att det nya systemet förutsätter att alla kommuner hittar ett gemensamt arbetssätt 
för elevhälsan för att det ska fungera, vilket inte bedöms sannolikt att det sker i 
närtid 
 

 Att det framtida arbetet med elevhälsans behov hamnar långt ner i prioriteringslistan 
är högst troligt
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Ansökan om investeringsmedel för AV-utrustning i 
kommunfullmäktiges sessionssal 
Dnr 2020/89 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice. Investeringen 
möjliggör upprustning av AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal med 532 tkr.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Inga driftkostnads-
konsekvenser i övrigt förväntas.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från tf servicechef  
Investeringskalkyl AV-utrustning KF-salen 

  
 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-02-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal 
Diarienummer 2020/89, löpnummer 542/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal kan finansieras via 
avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice. Investeringen 
möjliggör upprustning av AV-utrustning i kommunfullmäktiges sessionssal med 532 tkr.  
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Inga driftkostnads-
konsekvenser i övrigt förväntas.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice. Investeringen 
möjliggör upprustning av AV-utrustning i Stadshusets kommunfullmäktiges sessionssal med 
532 tkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. 
I investeringsbudget för 2020 har det avsatts 532 tkr för AV-utrustning i kommun-
fullmäktiges sessionssal. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl AV-utrustning KF-salen 

 
Beslut lämnas till 
Tf servicechef 
Tf ekonomichef 
Verksamhetschef kommunservice    
 
 

Anna-Lena Johansson Caroline Ahlberg 
Tf servicechef Tf ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
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Ulf Meijer 
Verksamhetschef kommunservice 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ulf Meijer Kommunservice

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

AV-utrustning KF-salen 532
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

532 532
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 532 0 0 0 0 0 532

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 53 53 53 53 53 53 319
Internränta 9 8 7 6 5 5 41
Summa kapitalkostnader 62 61 60 60 59 58 360
Summa kostnader 62 61 60 60 59 58 360
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 62 61 60 60 59 58 360

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-03-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel ombyggnad av Vegby 
skolgård 
Dnr 2019/78 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Upprustning skolgård Vegby i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör en betydande standardhöjning av utemiljön vid skolan. 
Skolgården i Vegby består idag till stor del av en oplanerad yta. Det finns i stort sett bara 
gungor. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklass och 
fritidshem sedan länge finns integrerade på skolan.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från tf servicechef  
Planterings- och utrustningsplan Vegby skolgård 

3 Investeringskalkyl för ombyggnad av Vegby skolgård 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-02-14 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel 
ombyggnad av Vegby skolgård 
Diarienummer 2019/78, löpnummer 441/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Upprustning skolgård Vegby i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör en betydande standardhöjning av utemiljön vid skolan. 
Skolgården i Vegby består idag till stor del av en oplanerad yta. Det finns i stort sett bara 
gungor. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklass och 
fritidshem sedan länge finns integrerade på skolan.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av Vegby skolgård, 3,8 mnkr. 
Investeringen möjliggör en betydande standardhöjning av utemiljön vid skolan. 
Skolgården i Vegby består idag till stor del av en oplanerad yta. Det finns i stort sett bara 
gungor. Skolans utemiljö har inte hängt med i utvecklingen efter att förskoleklass och 
fritidshem sedan länge finns integrerade på skolan. Utemiljön är inte anpassad till de mindre 
barnen. 
Ett genomförande av åtgärder på skolgården vid Vegby skola kommer att: 

 Förbättra lärmiljön – exempelvis genom att skapa mötesplatser för barn och elever 
som präglas av en hög grad av tillgänglighet och kan främja kreativitet och skapande. 

 Förbättra tryggheten – exempelvis genom att underlätta uppsikt och minska 
skaderisker i den fysiska miljön. 

 Främja fysisk aktivitet – exempelvis genom att skapa bättre förutsättningar för lek 
och rörelse. 

 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Upprustning skolgård Vegby i 
investeringsbudgeten för 2020. Kalkyler på projekterat underlag indikerade på en total utgift, 
inklusive projektering och byggherrekostnader, på uppemot 6 mnkr. Efter genomförd 
upphandling med fem inlämnade anbud, kan konstateras att kalkylen låg betydligt över 
samtliga anbud.  
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
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Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Planterings- och utrustningsplan Vegby skolgård 
2 Investeringskalkyl för ombyggnad av Vegby skolgård 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 

Anna-Lena Johansson Caroline Ahlberg 
Tf servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 
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Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 20 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Vegby skola 3 835
Objektnummer:

5 721

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 835 3 835
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 835 0 0 0 0 0 3 835

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 192 192 192 192 192 192 1 151
Internränta 65 62 59 55 52 49 342
Summa kapitalkostnader 257 254 250 247 244 241 1 493
Summa kostnader 257 254 250 247 244 241 1 493
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 257 254 250 247 244 241 1 493

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-03-24 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för e-arkiv 
Dnr 2020/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för införande av e-arkiv om 0,6 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
E-arkiv i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr 
beaktas i budget 2022.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för införande av e-arkiv, 0,6 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till 
centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor 
arbetsinsats. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i 
jämförelse med att bygga nya arkivlokaler samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga eventuella driftskostnadskonsekvenser för licenser, beaktas i budget 2022. Det 
handlar årligen om 0,168 mnkr. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat 
om utökade lokalkostnader.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 
2 

Tjänsteskrivelse från kanslichef  
Investeringskalkyl E-arkiv 

  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2020-02-10 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
e-arkiv
Diarienummer 2020/82, löpnummer 408/2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för införande av e-arkiv om 0,6 mnkr kan finansieras via avsatta medel för 
E-arkiv i investeringsbudgeten för 2020.

Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr 
beaktas i budget 2022.  

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för införande av e-arkiv, 0,6 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till 
centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor 
arbetsinsats. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i 
jämförelse med att bygga nya arkivlokaler samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp.  

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga eventuella driftskostnadskonsekvenser för licenser, beaktas i budget 2022. Det 
handlar årligen om 0,168 mnkr. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat 
om utökade lokalkostnader.  

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för införande av e-arkiv, 0,6 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till 
centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor 
arbetsinsats. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i 
jämförelse med att bygga nya arkivlokaler samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp.  

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga eventuella driftskostnadskonsekvenser, exempelvis för licenser, beaktas i budget 
2022. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat om utökade lokalkostnader. 

Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Övriga driftskostnadskonsekvenser i form av årliga kostnader för licenser på 0,168 mnkr 
beaktas i budget 2022. Alternativkostnaden hade varit högre då det hade handlat om utökade 
lokalkostnader. 
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Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl E-arkiv 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef  
Kanslichef  
 
 

Lena Brännmar Caroline Ahlberg  
Kanslichef  Tf ekonomichef 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
  



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Lena Brännmar Kanslifunktionen

Investeringen tas i bruk år: 3
Beräknad avskrivningstid: 7 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

E-arkiv 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

600 0 0 0 0 600
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 600 0 0 0 0 0 600

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 168 168
Avskrivningar 86 86 86 86 86 86 514
Internränta 10 9 7 6 4 3 39
Summa kapitalkostnader 96 94 93 92 90 89 554
Summa kostnader 96 94 261 92 90 89 722
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 96 94 261 92 90 89 722

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Förväntad total projektkostnad om 1 373 100kr, vara av 556 100kr är investering, till det kommer
årliga utökade driftskostnader för licenser på 167 500 kr.



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Ekonomifunktionen tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Info om kalkylränta:
Investeringskalkylens ränta är angiven utifrån ett kortsiktigt perspektiv i enlighet med gällande budget.

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



Förväntad total projektkostnad om 1 373 100kr, vara av 556 100kr är investering, till det kommer
årliga utökade driftskostnader för licenser på 167 500 kr.





Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-03-24 
Sida 1 av 1 

§ 

Ansökan om medel ur KS oförutsett för flytt av 
centralarkiv 
Dnr 2020/134 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om medel för flytt av centralarkiv beviljas från KS oförutsett med 120 tkr. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om medel för ombyggnad inom Ulricehamns 
resurscenter till centralarkiv. Ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler färdigställs 
under våren 2020. Cirka 650 hyllmeter ska flyttas från före detta tingshuset och stadshuset 
till Ulricehamns resurscenter.  

Beslutsunderlag 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-03-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur KS oförutsett 
för flytt av centralarkiv 
Diarienummer 2020/134, löpnummer 758/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om medel för flytt av centralarkiv beviljas från KS oförutsett med 120 tkr. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om medel för ombyggnad inom Ulricehamns 
resurscenter till centralarkiv. Ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler färdigställs 
under våren 2020. Cirka 650 hyllmeter ska flyttas från före detta tingshuset och stadshuset 
till Ulricehamns resurscenter.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 om medel för ombyggnad inom Ulricehamns 
resurscenter till centralarkiv. Ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler färdigställs 
under våren 2020. Cirka 650 hyllmeter ska flyttas från före detta tingshuset och stadshuset 
till Ulricehamns resurscenter. Omräknat i flyttkartonger är det ca 1000 lådor som ska packas 
och flyttas.  
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att genomföra flytten med egna resurser i form av 
personal och bilar men bedömer att det inte är möjligt med hänvisning till den stora 
mängden arkivdokumentation som ska flyttas. För att undersöka kostnaden om extern 
leverantör genomför flytten har offerter tagits in och kostnaden beräknas bli 120 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut lämnas till 
Arkivarie  
Ekonomifunktionen 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2020-03-24 
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2020-04-
06 
Dnr 2019/641 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Antagande av verksamhetsplan miljöenheten 2020-02-05 
2 Antagande av verksamhetsplan byggenheten 2020-02-05 
3. Uppföljning 2019, Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-03-16 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2020-04-06 
2019/641, löpnummer 569/2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Antagande av verksamhetsplan miljöenheten 2020-02-05 
2 Antagande av verksamhetsplan byggenheten 2020-02-05 
3. Uppföljning 2019, Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Karin Bergdahl 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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