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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2020. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till +1,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 är 
följaktligen 16,4 mnkr sämre än budget.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 3,3 mnkr vid årets slut.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 19,7 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen är till 
största delen kopplad till återförda orealiserade reavinster från förvaltningen av 
pensionsmedel.  
 
Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 58,6 mnkr (2019: 20,9 mnkr). 
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Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2020 uppgår 
till 1,6 mnkr.  

Resultatet 2019 uppgick till 55,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2019 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en markant lägre nivå 
jämfört med föregående år. 

Investeringarna under årets fyra första 
månader uppgår till 58,6 mnkr och 
prognosen för helår uppgår till 232,8 
mnkr. 2019 års helårsutfall uppgick till 
147,0 mnkr. 
 

Ekonomisk prognos 2020 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 

prognostiseras uppgå till 1,6 mnkr. Det 

budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 

mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2020 är 

följaktligen 16,4 mnkr lägre än budget. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

 

Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

prognostiseras bli 3,3 mnkr högre än 

budgeterat. 

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 

cirka 1 452 mnkr. 

 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 

 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad har en 

prognos i nivå med budget.  

Sektor välfärd räknar med nollprognos totalt. 

Verksamheten beställning och kvalitet 

redovisar ett prognostiserat budgetunderskott 

om -1,6 mnkr vilket i huvudsak kan hänföras 

till ett enskilt individärende. 

Funktionsnedsättning prognostiserar ett 

positivt resultat om 1,5 mnkr framförallt 

beroende på ett överskott för gruppbostäder. 

Sektor lärande prognostiserar ingen avvikelse 

mot budget på helår. Sektorstödet, förskolan, 

grundskolan och skolutveckling och stöd 

förväntas lämna ett överskott motsvarande 1 

mnkr. Detta förväntas täcka motsvarande 

underskott i verksamhet Tingsholm.   

Sektor service räknar med ett ekonomiskt 

utfall som är 2,5 mnkr över budget vilket 

främst beror på lägre personalkostnader 

jämfört med budgeterat inom sektorstöd och 

kostverksamheten. 

Kommunledningsstabens förväntas visa ett 

överskott om 0,8 mnkr vid årets slut. Detta är 

en sammanvägning av funktionernas 

prognostiserade underskott, -1,2 mnkr, och 

avsatta medel för ”budget i balans”, 2 mnkr.
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Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 

19,7 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen 

beror till största delen på återföring av 

orealiserade vinster av förvaltade 

pensionsmedel med 13,3 mnkr. Covid-19 har 

medfört kraftig nedgång på börsen vilket 

påverkat marknadsvärdet på kommunens 

pensionsportfölj negativt. När marknadsvärdet 

för tillgångarna förändras påverkas resultatet 

för finansförvaltningen. Nedgången i detta fall 

påverkar resultatet negativt. 

I prognosen förväntas även en avvikelse om      

-3,4 mnkr när det gäller skatter och 

statsbidrag, trots de utökade statsbidragen om 

37,6 mnkr under perioden.  

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader förväntas bli 3,5 mnkr bättre 

än budgeterat.  

Exploateringsintäkter avviker med netto -3,4 
mnkr gentemot budget. Intäkter som var 
uppbokade i bokslutet har återförts på grund 
osäkerhet i ett projekt samtidigt som 
kommunen har haft intäkter avseende andra 
exploateringsprojekt. 

Nettoinvesteringar 
Totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive 

ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 

totalt 463,6 mnkr. 

Kommunfullmäktige har under första tertialet 
beslutat att utöka budgeten för förvärv av 
Brunnsnäs med 17,4 mnkr, total köpeskilling 
för förvärvet uppgår till 30,1 mnkr. 
Kommunfullmäktige har även beslutat om 
förvärv och projektering för ombyggnation av 
Verktyget 4 om 14,2 mnkr. 

Investeringsutfallet till och med april uppgår 
till 58,6 mnkr. Verksamheternas bedömning 
för hela 2020 innebär ett prognosticerat utfall 
på totalt 232,8 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 
möjligt av investeringarna finansieras via de 
medel som tillförs från den löpande driften. 
Under 2020 beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till cirka 33 % vilket är en lägre nivå än 
tidigare år då investeringstakten ökar. 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld per 2020-04-30 uppgår till 
475 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 547,5 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.  
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Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 

Per 2020-04-30 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 1,6 år. 

    
Kapitalbindning 202004 2019 2018 

 

 1,6 år 1,8 år 1,9 år 

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

Räntebindning 

 

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

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

Andel 202004, % 78,9 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Andelen upplåning med räntebindning <1 år 

ligger över ramen för normportföljen. Detta 

kommer åtgärdas under maj 2020, då nya lån 

med bindningstid om 2 - 3 år är tecknade. 

Del av kommunens överlikviditet var tidigare 

placerad i räntebärande värdepapper men per 

2020-04-30 var hela innehavet sålt då likvida 

medel behövs för pågående investeringar. 

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

Per 2020-04-30 uppgick marknadsvärdet på 
placerade medel till 109,4 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgick per 2019-12-31 till 448,8 mnkr 
(2018: 454,8 mnkr). 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Balanskravsresultat 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 

ekonomiska resultat 2020 innebär att 

kommunallagens krav på ekonomi i balans är 

uppfyllt. Av 2020 års ekonomiska resultat 

bedöms inga ytterligare medel avsättas till 

kommunens resultatutjämningsreserv. Efter 

tidigare års avsättningar uppgår 

resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 
 

Balanskravet enligt prognos per 
2020-04-30, mnkr 

  2020 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 1,6 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -2,6 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ realiserade förluster i värdepapper 2,3 
 
+ justering för återföring av orealiserade 

vinster i värdepapper 13,3 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 14,6 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 14,6 
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God ekonomisk 

hushållning 

Fokus på dem vi är till för 

Andel behöriga elever till något program 

på gymnasiet ska öka i förhållande till 

föregående läsår 

 Uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan är 80,2% 
vilket är 6,3%-enheters ökning jämfört med 
föregående år. Behörigheten exklusive 
nyanlända blev 91,3%. 

Efter sommarskolan ökade behörigheten till 
86,2%. Det är framförallt elever som prövats 
för ett betyg i matematik som påverkar det 
positiva resultatet. 

Även meritvärdet ökar för årskurs 9 och är före 
lovskolan 222 för Stenbocksskolan respektive 
220,4 för Ätradalsskolan. Efter lovskolan visar 
Stenbocksskolan på ett förbättrat resultat om 
223,9 och Ätradalsskolan 222,1. Det är stor 
variation i måluppfyllelsen mellan klasser både 
på Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

En större andel flickor klarar sig bättre än 
pojkar. 

Det är fortsatt en utmaning att 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 finns och 
utvecklas 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 
årskurs 8-9 som inte uppnått ett godkänt 
betyg. 

Fortsatt sambedömning av NP i årskurs 7-9 
mellan skolor och pedagoger samt att involvera 
pedagoger i årskurs 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 årskurs 7-9 använder Infomentor från 
och med läsåret 2018/2019. Detta säkerställer 
möjligheten att följa elevernas 
kunskapsutveckling från 
årskurs 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 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

80,2% 73,9%  >80,2% 

 

Verkställighetstid i antal dagar från 

beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 ska minska i förhållande till 

föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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

Viss intern rörlighet under året möjliggör att 
verkställa ytterligare ett par beslut. 
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Tre gruppbostadsplatser blev tillgängliga under 
2019, varav en utökning i samband med flytt i 
samband med renovering av gruppbostad och 
evakueringsboende. 

Några beslut om bostad med särskilt service 
tillgodoses med andra insatser, genom platser 
enligt SoL eller boendestöd. Brukarna har dock 
blivit erbjudna boende enligt LSS. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbeta med boendeplanering för 
kommande behov. 

Indikator/mäteta
l 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

80dagar 80dagar  <80dagar 

 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende 

ska minska i förhållande till föregående 

år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under föregående år hade verksamheten långa 
handläggningstider för ansökningar till särskilt 
boende. Detta till följd av en tillfällig kraftig 
ökning av antalet ansökningar samt höga 
sjukskrivningstal bland biståndshandläggare. I 
år har ansökningsantalet varit normalt och 
sjukskrivningstalen varit väldigt låga och då 
har också handläggningstiderna minskat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I början av 2019 fanns det ett drygt 50 
ansökningar till särskilt boende, vilket var ett 
ovanligt hårt tryck. Flera av brukarna hamnade 
på korttiden i väntan på en plats på särskilt 
boende och kommunen fick också betala 
ca 0,6 mnkr till SÄS för utskrivningsklara 
patienter. Därför fattade kommunstyrelsen 
beslut om att öppna en tom avdelning på 
Ekero, vilken öppnades i juni 2019. Parallellt 
gjordes också ett omfattande i arbete i 
delregional Närvårdssamverkan för att få till 
bättre och säkrare flöden i processen från 
utskrivningsklara patienter från SÄS till 
kommunerna, vilket har blivit framgångsrikt. 
Efter dessa förändringar har utskrivnings- och 
handläggningsprocessen förbättrats väsentligt 
och verksamheten har inte heller haft några 

kostnader för utskrivningsklara patienter på 
SÄS. 

I början av maj fanns det 11 ansökningar till 
särskilt boende och för flertalet av dessa så har 
utredning påbörjats. Under april månad 
handlas 10 ansökningar fördelat på 9 bifall och 
1 avslag. 

Situationen är således betydligt bättre nu än 
för ett år sedan. Mätetalet mäts endast en gång 
per år, men mycket tyder på att talet nu är 
betydligt bättre än 85 dagar som en följd av 
vidtagna åtgärder. Medelvärdet för 
kommunerna i riket var under 2019 67 dagar. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Väntetid i 
antal dagar från 
ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum 
till särskilt 
boende, 
medelvärde 

85 50  <85 

 

Hållbar tillväxt 

Erbjuda 90% av kommunens alla hushåll 

och företag möjlighet till fiber senast 

2020  

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

2019 anslöts 1 239 hushåll och företag till 
fibernätet. 2020 beräknas att 80% har fiber 
installerat och att antal hushåll med fiber i sin 
absoluta närhet är 92%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2020 är målet ytterligare 500 nya 
anslutningar. De sker till största del på 
landsbygden. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Antalet 
hushåll och 
företag som ska 
ha fått ett 
erbjudande om 
möjlighet till 
fiberanslutning 
senast 2020 ska 
uppgå till minst 
90 % (procentuell 
täckningsgrad) 

87% 78%  ≥90 % 
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Befolkningen i Ulricehamns kommun ska 

öka med minst fem procent sett över en 

femårsperiod 

 Uppfyllt 

Analys 

Befolkningsmängden 31 mars 2015 var 23 244 
personer, samma datum 2020 var 
befolkningsmängden 24 684 personer. Den 
totala folkökningen har varit 1440 personer 
under tidsperioden vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 6,2%.  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Befolkningsökning 
i procent över en 
femårsperiod 

6,1% - 6,2% 5 % 

 

Samtliga nybyggda kommunala 

fastigheter ska uppfylla uppställda 

hållbarhetskriterier för ”Gröna lån” 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekt för stadsbibliotek och 
samverkanshus i Gällstad har kriterierna lyfts 
in i projekteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för 
att kunna implementeras på ett smidigt sätt. I 
kommande projekt blir det lättare då dem 
ännu inte påbörjats. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Andelen 
nybyggda 
kommunala 
fastigheter som 
uppfyller 
uppställda 
hållbarhetskriterier 
för ”Gröna lån” i 
procent 

- -  100 % 

 

Andelen ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet ska öka i 

förhållande till föregående år 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Nuvarande livsmedelsavtal kommer eventuellt 
att leda till att verksamheten framöver kommer 
kunna öka inköpen av ekologiska livsmedel. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, 
andel (%) 

46,7% 42,1% 51,8% >46,7%  

 

Antalet nya lägenheter som produceras 

av STUBO AB ska öka med minst 100 

sett över en femårsperiod 

 Uppfyllt 

Analys 

2019 beviljades detaljplanen för Stockrosen 1 
- etapp 1 som möjliggör 90 nya lägenheter. 
Pågående detaljplan för Dalum förväntas ge 
möjligheter att bygga om och tillskapa 10 nya 
lägenheter. Pågående detaljplan för Stockrosen 
1 - etapp 2 väntas ge betydligt fler lägenheter 
än vad som finns där idag. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo jobbar med flera processer för att 
tillskapa nya lägenheter och för att utveckla 
befintligt bestånd. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 STUBO AB 
ska ha pågående 
eller antagna 
detaljplaner som 
möjliggör minst 
100 nya bostäder 

   100 
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Det sammanfattade omdömet för 

Ulricehamns kommun i Svenskt 

Näringslivs enkätundersökning av 

företagsklimatet, ska förbättras i 

förhållande till föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete har pågått under en längre tid, men 
behöver hela tiden vara aktuellt, och 
samarbetas på bred front för att komma vidare. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete har påbörjats på regional nivå 
tillsammans med BRB, arbetet har däremot 
blivit framflyttat på grund av covid-19, då det 
ska ske gemensamma träffar med upp till 100 
personer. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Sammanfattande 
omdöme av 
företagsklimatet i 
kommunen enligt 
Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning 

3,47 3,62  ≥3,47 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 

anställda ska minska i förhållande till 

föregående år. 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Den totala sjukfrånvaron är högre än 2019. 
Ökningen är framförallt kopplad till enskilda 
individer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då de som redovisas som långtidssjuka inte 
kommer att redovisas som detta framgent 
krävs för närvarande inga ytterligare åtgärder. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%) 

6,8% 6,2% 8,6% 6,7% 

 

Antalet medarbetare med 

långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 

ska minska i förhållande till föregående 

år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet medarbetare i genomsnitt med 
långtidsjukfrånvaro uppgår till 1,3 anställda. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då långtidssjukfrånvaron framförallt är 
kopplad till individer som inte kommer att 
redovisas som långtidssjukrivna vid funktionen 
krävs inga ytterligare åtgärder. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

98,8 95,6  99,7 98 

 

Personalomsättningen av första linjens 

chefer ska minska i förhållande till 

föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under 2019 slutade 18,4% av första linjens 
chefer, motsvarande tal för 2018 var 14,9%. 
Under 2020 (tom april) har 2 chefer, 
motsvarande 2,7%, slutat. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Personalomsättningen 
i procent av första 
linjens chefer. 

18,4 % 14,9 % 2,7% 18,4 % 
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

ska öka i förhållande till föregående år. 

 Ej påbörjad 

Analys 

Medarbetarenkäten genomförs under hösten 
2020 och kan därför inte kommenteras i 
nuläget.  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Totalindex, senaste 
mätning på tre år 

77 
index 

77 
index 

 77 

index 

 

Finansiella mål 

Det ekonomiska resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster ska uppgå till 

minst 1,5 procent av intäkterna från 

skatteintäkter och kommunal utjämning 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster skall uppgå till 
minst 1,2% enligt uppsatt mål. Enligt prognos 
per 20-04-30 beräknas resultatet vid årets slut 
uppgå till cirka 1,2 % av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med utgångspunkt från den ekonomiska 
prognosen i april bedöms målet avseende 
nivån på det ekonomiska resultatet därmed 
inte uppnås under 2020. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

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

 

Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska uppgå 

till högst cirka 350 mnkr 

 Uppfyllt 

Analys 

Ingen nyupplåning har gjorts under första 
tertialet 2020. Däremot prognostiseras ett 
behov av nyupplåning på ca 200 mnkr för 
2020 för att möta behoven i 
investeringsbudgeten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den ekonomiska prognosen för 2020 innebär 
att det inte bedöms bli aktuellt att nyupplåna 
mer än 200 mnkr under året. Därmed är 
bedömningen att målet kommer att uppnås 
under 2020. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Nyupplåning, 
mnkr 

0 st 0 st 0 st högst 350 
st 

 

STUBO AB ska generera en avkastning 

på minst 5 procent på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Stubo står inför stora utmaningar då nya 
bostäder ska tillskapas samtidigt som det finns 
ett stort underhållsbehov för bolagets 
fastigheter inom miljonprogrammet. Vid ny- 
och ombyggnation måste byggkostnaderna 
vara rimliga, byggnaderna ska ha en låg 
energiförbrukning och låga driftkostnader i 
övrigt samt att hyresnivån motiverar 
affärsmässig byggnation men samtidigt inte 
generera vakanser. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

De ekonomiska konsekvenserna vid ny- och 
ombyggnation bör noga analyseras och 
utarbetas för att nå en balans mellan 
underhåll, komponentbyte, ombyggnation, 
nybyggnation, avyttring och förvärv för att 
uppnå bolagets och ägarens intentioner. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Avkastning i 
procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 

5,3% 5,6% 5,2% 5 % 
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Stubos avkastningskrav fastställdes vid 
årsstämman 2016. Det framgick att bolaget ska 
över tid generera en avkastning om fem 
procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. Avkastningskravet om fem 
procent har för perioden 2016 till 2019 
beräknas enligt följande: Årets rörelseresultat 
exklusive avskrivning- och 
nedskrivningskostnader i relation till det 
genomsnittliga marknadsvärdet under 
perioden. Marknadsvärdet är det samma som 
bokförda värdet på fastighetsinnehavet. 
Utrangeringskostnader redovisas under 
Driftkostnader och ingår i rörelseresultatet. 

Vid uppföljning av det finansiella mål i 
kommunens budget 2020 som träffar STUBO 
AB kommer utrangeringskostnader att 
hanteras på samma sätt som avskrivningar och 
nedskrivningar. 

 

UEAB ska generera en avkastning på 

minst 5 procent på totalt eget kapital 

 Uppfyllt 

Analys 

Prognos för 2020 är 12% avkastning på eget 
kapital. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder i nuläget. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Avkastning i 
procent på totalt 
eget kapital. 

14%  5% 5 % 
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Driftredovisning 
 

Ansvarsområde i mnkr 
Budget 

2020 

Utfall 

Jan-april 

Prognos 

2020 

Avvikelse mot 

budget 

     
 

    
Kommunledningsstab 119,4 34,0 118,6   0,8 
 

    
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 64,8 21,4 64,8 0,0 
 

    
Sektor välfärd 544,3 174,2 544,3 0,0 

- varav:     

Sektorstöd välfärd 12,1 4,1 11,5 0,6 

Individ och familjeomsorg 65,4 20,1 65,9 -0,5 

Funktionsnedsättning 28,7 7,4 27,2 1,5 

Äldreomsorg 74,8 23,3 74,5 0,0 

Beställning och kvalitet 363,4 119,3 365,3 -1,6 
 

    
Sektor lärande 636,4 201,0 636,4 0,0 

- varav:     

Sektorstöd lärande 46,5 15,3 46,3 0,2 

Skolutveckling och stöd 26,1 7,0 25,7 0,4 

Förskola 138,3 42,7 138,1 0,2 

Grundskola 263,7 84,6 263,5 0,2 

Tingsholm 161,7 51,4 162,7 -1,0  
    

Sektor service 87,5 25,3 85,0 2,5 

     

Intäkter kommunstyrelsen 651,5 227,6 650,2 -1,3 

Kostnader kommunstyrelsen 2 103,9 683,5 2 099,3 4,6 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 452,4 455,9 1 449,1 3,3 

     
Intäkter finansförvaltningen 1 576,8 523,3 1 570,5 -6.3 

Kostnader finansförvaltningen 104,9 52,7 118,3 -13,4 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING 1 471,9 470,6 1 452,2 -19,7  

     
Intäkter revision 

 

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

Kostnader revision 1,5 0,2 1,5 0,0 

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

     

TOTALT 18,0 14,5 1,6 -16,4 
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Investeringsredovisning 
     

Projekt, belopp i mnkr 

 
2020 
Budget 

2020 Utfall 
jan-april 

Prognos 
Avvikelse 
2020 

Samverkanshus VO-boende/förskola i Gällstad 104,9 1,2 4,0 100,9 

Stadsbibliotek  40,6 2,7 15,6 25,0 

Ny förskola i Ulricehamn  32,8 10,1 25,0 7,8 

Markförvärv/Exploatering (Brunnsnäs)   30,1 3,0 30,1 0,0 

Tre rosor förskola  24,2 11,2 18,0 6,2 

Ombyggnation gruppbostäder  21,2 0,2 10,4 10,8 

Investeringar i IT-utrustning  21,0 1,7 21,0 0,0 

Gator, vägar och trafikåtgärder  17,3 0,3 15,0 2,3 

Verktyget 4 14,2 13,8 14,2 0,0 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 

komponenter 

13,5 3,7 13,5 0,0 

Om/tillbyggnad Hössna skola  13,2 0,4 0,5 12,7 

Ökad kapacitet äldreboenden (Ryttershov)  13,2 0,3 3,2 10,0 

Upprättande och genomförande av detaljplaner  12,1 0,7 4,6 7,5 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter  10,0 0,0 10,0 0,0 

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1  9,0 0,0 3,5 5,5 

Ny gruppbostad  8,0 0,0 0,0 8,0 

Energieffektiviseringar/Tillgänglighetsanpassningar 5,8 0,9 5,8 0,0 

Hamnbrygga Åsunden  5,0 0,0 0,0 5,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn  5,0 0,0 1,0 4,0 

Skola 7-9 5,0 0,0 3,0 2,0 

Ventilation Tvärreds skola/förskola  5,0 0,0 1,0 4,0 

Diverse verksamhetsinventarier  4,8 0,6 1,0 3,8 

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

Ombyggnad centralarkiv  3,7 2,2 2,3 1,4 

Reservkraft  3,0 0,0 0,1 2,9 

Offentlig toalett Stadsparken/omklädning (tennis)  3,0 0,0 0,1 2,9 

Välfärdsteknik  2,3 0,4 2,3 0,0 

Pott för offentlig gestaltning  2,2 0,0 0,5 1,7 

Ventilation Musikskolans lokaler 2,0 0,1 1,8 0,3 

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

Diverse projekteringar  1,5 0,0 0,5 1,0 

Förråd Lassalyckan  1,3 1,8 1,9 -0,6 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

Lassalyckan  

1,2 0,3 1,2 0,0 

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

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

Nya toaletter Timmele skola  1,0 0,0 1,6 -0,6 

Om- och tillbyggnad Vegby skola  1,0 0,0 0,5 0,5 

Ombyggnad reception Höjdgatan  1,0 0,0 0,5 0,5 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt  1,0 0,0 0,0 1,0 

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

Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar  1,0 0,0 1,0 0,0 

Diverse investeringar under 1,0 mnkr 13,8 2,2 9,2 4,7 

Summa 463,6 58,6 232,8 230,8 
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Totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 463,6 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
förvärv av Brunnsnäs med 17,4 mnkr, total 
köpeskilling för förvärvet uppgår till 30,1 
mnkr. Kommunfullmäktige har även beslutat 
om förvärv och projektering för ombyggnation 
av Verktyget 4 om 14,2 mnkr. 
Investeringsutfallet till och med april uppgår 
till 58,6 mnkr. Verksamheternas bedömning 
för hela 2020 innebär ett prognosticerat utfall 
på totalt 232,8 mnkr. 

Samverkanshus Gällstad 

Då det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende och 
förskola i Gällstad inriktas projekteringen på 
ett samverkanshus. En kostnadseffektiv 
lösning eftersträvas med ett optimerat 
samutnyttjande av lokaler. Behov av utökning 
av antalet platser från ursprungliga 45 
boendeplatser och 100 förskoleplatser har visat 
sig vara nödvändig. Projekteringen kommer att 
utgå från 60 boendeplatser och 120 
förskoleplatser. Investeringsbudgeten för hela 
projektet har därför utökats med 40-50 mnkr. 
Det är mycket vatten i området där byggnaden 
ska placeras. Det har försenat projektering och 
kan leda till fördyringar om hela tomten måste 
höjas kraftigt. 

Stadsbiblioteket 

Projektering av nytt stadsbibliotek pågår och 
förväntas vara klar juni 2020. I projektet 
ingick från början inga markarbeten eftersom 
byggnaden skall uppföras på hela den 3D-
fastighet som kommunen äger. Under 
projekteringen har det blivit tydligt att bygglov 
inte kan erhållas om inte omgivande mark 
anpassas till byggnaden. Då måste ytterligare 
överenskommelser genomföras med ICA-
fastigheter, hit hör omgivande mark och 
byte/köp av ytor inom byggnaden. 

Ny förskola i Ulricehamn  

Ny förskola i Ulricehamn har försenats 
framförallt beroende på att detaljplanen vid 
Ulricehamns resurscenter (URC) är gammal. 
Faktorer som man inte prövade när den togs 
fram var tvunget 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 
byggnaden är på plats. Verksamheten ska 
kunna starta upp efter sommaren. 

Markförvärv och Exploatering 

Köpeavtal gällande Brunnsnäs Säteri har 

tecknats i början av året. Innan köpet kan 
fullgöras krävs ett förvärvstillstånd som är 
under handläggning.  

Tre rosor förskola 

Tre Rosors förskola har byggts om- och till 
med fyra avdelningar och ett tillagningskök. 
Lekytan har utökats och ny parkeringsplats har 
skapats. Entré och lastintag har flyttats ned 
från skolgården, till gatunivå mittemot 
Pingstkyrkan. Inflyttning pågår. Det återstår 
besiktningsanmärkningar som ska hanteras 
inom det närmaste. 

Ombyggnation Gruppbostäder 

Utredning genomförd om det är möjligt att 
bygga om kommunens fyra äldre 
gruppbostäder för att göra dem anpassade för 
moderna krav på LSS-bostäder. Det är 
genomförbart men på Markuslyckedreven har 
det visat sig att det är bäst att ändra 
detaljplanen. Medel har beviljats för 
genomförande av Fållornavägen och för 
färdigprojektering av Markuslyckedreven. 
Medel för genomförande av 
Markuslyckedreven söks sannolikt under 
2020. 

Gator, vägar och trafikåtgärder  

Beläggningsprojektet för underhåll och 
återtagande av eftersatt underhåll förväntas att 
genomföras enligt planering. Detsamma gäller 
för upprustning av banvallen. Utbyggnad av ny 
gång- och cykelväg, etapp 1, är avslutad. 
Projektet avseende parkering vid Bryggan är 
försenat då det råder oklarheter vilka miljökrav 
som ska uppfyllas. I samband med att 
Hastighetsplanen är antagen kommer även 
utsökta medel för det ändamålet att användas 
under året. 

Verktyget 4 

Projektering inför ombyggnad av lokaler i 
Verktyget 4 har inletts. Eftersom det finns en 
extern hyresgäst i delar av byggnaden kommer 
ombyggnaden genomföras i två etapper. I 
första etappen iordningsställs lokalerna för 
fastighetsskötare och snickare. När andra 
etappen är genomförd kan park och skog flytta 
in. Om ett år beräknas båda etapperna vara 
genomförda. 

Om och -tillbyggnad Hössna och Vegby 
skola 

För Hössna och Vegby skola har projektering 
startats inför ombyggnad av befintliga lokaler. 
Det ska byggas ändamålsenliga lokaler som 
stödjer personal och elever för att bedriva 
verksamhet. För Hössna skola har medel för 
projektering för totalentreprenad beviljats. 
Genomförandet kan dock inte ske 2020 utan 
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skjuts till 2021 eftersom detaljplan måste 
upprättas. Projektering har Vegby inletts under 
våren. Planerat genomförande för Vegby är satt 
till 2022. 

Ökad kapacitet äldreboenden 

Projektering genomförd inför ombyggnad av 
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid 
Ryttershov. Ventilation, tak, fönster, 
sophantering och isolering ingår i planerade 
åtgärder. Flera upphandlingsförsök har 
genomförts. Anbuden har varit långt över 
budget, nästan det dubbla. Förvaltningen har 
kommit fram till att det blir billigare, sett över 
lång tid, att bygga nya byggnader för boende. 
Förprojektering har påbörjats under vintern 
och ett genomarbetat förslag finns framme 
under våren. 

Upprättande och genomförande av 
detaljplaner/Bergsäter 

Projektet avseende gata och vändplan i 
Sanatorieskogen ligger vilande. I samband med 
detaljplanearbetet var avsikten att befintlig väg 
förbi hotell Lassalyckan skulle stängas av. 
Numera är så inte fallet, varför vi avvaktar den 
nya byggnationen i området. Projekten för dels 
utbyggnad av vändplan på Lindängsvägen och 
för dels projektet gällande utbyggnad av det 
nya bostadsområdet Bergsäter förväntas 
genomföras under 2020-2021. Detta kan dock 
påverkas av om detaljplanerna eventuellt 
överprövas. 

Grovterrassering Rönnåsen 

Planering för projektet för grovterrassering av 
Rönnåsen etapp 1 pågår. Delar av 
genomförandet kommer att påbörjas under 
sommaren. Genomförandet påverkas av hur 
intressenter ställer sig till att köpa mark i 
området innan grovterrassering skett eller inte. 

Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar 

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader 
som medför energibesparingar under lång tid 
och samtidigt höjer den tekniska statusen i 
kommunens byggnader har pågått 
kontinuerligt under en längre period. Hit hör 
investeringar i ny ventilation, värmepumpar, 
injusteringar av värmesystem, LED-
belysningar och tilläggsisoleringar. Utbyte av 
befintlig gammal ytterbelysning till modern 
LED-belysning ger också en bra besparing och 
långtidseffekt. Merparten av kommunens 
ytterbelysning på skolgårdar, gångvägar med 
mera var tidigare bestyckade med 
kvicksilverlampor. Projektet med utbyte av 
ytterbelysning är genomfört och kan snart 
avslutas. När det gäller konvertering till LED 
invändigt så är det ett projekt som är mycket 

större än det nu genomförda med 
ytterbelysning.  

Tillgänglighetsanpassningar av lokaler har 
påbörjats på Lassalyckan, Ulricehamns 
resurscenter, Ryttershov, Höjdgatan och 
Stadshuset. Arbetena pågår och kommer inte 
helt att kunna färdigställas då 
förutsättningarna ändrats i vissa delar. 
Sessionssalen var besvärligare än väntat och 
något måste göras åt receptionen på 
Höjdgatan, där säkerheten behöver förbättras. 
Ulricehamns resurscenter och Lassalyckan är i 
det närmaste färdigställda. Mer medel har 
sökts till Stadshuset för att kunna genomföra 
åtgärder i och kring sessionssalen 

Hamnbrygga Åsunden 

Bryggan söder om hamnbryggan har 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. 
Fastighet har tagit hjälp av stadsarkitekten. 
Projektet skjuts därför fram till 2021–2022. 

Ny skola F-6 

Upphandling av arkitekt för ny skola F-6 
pågår. Därefter kan förprojekteringen inledas. 

Skola 7-9 

Beslutsunderlag inför fortsatt projektering 
håller på att tas fram för 7-9-skolorna. Delar av 
en programhandling tas fram för att få en 
helhetsbild av nödvändiga ombyggnader inför 
en fortsatt projektering. Förslagsritningar finns 
framtagna som beskriver framtida behovet av 
lokaler. Om- och nybyggnad behöver 
genomföras för att lokalerna skall motsvara 
behovet. Underlaget inklusive ekonomiska 
konsekvenser kommer att presenteras i slutet 
av maj. 

Ventilation Tvärreds skola och 
Musikskolan 

Det saknas fungerande ventilation i 
Musikskolan och Tvärreds skola och de båda 
fastigheterna har därför inte fått en godkänd 
OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Efter 
installation av ventilation i två andra plan i 
byggnaden där Musikskolan finns så har den 
gamla självdragsventilationen slutat att 
fungera och den är heller inte anpassad till 
dagens krav på luftomsättning. Mekanisk till- 
och frånluft måste därför installeras i två plan. 
Installationen i Tvärreds skola är ett 
självdragssystem som är väldigt svårt att få en 
fullgod funktion med. Den är inte heller 
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anpassad till dagens krav på luftomsättning. 
Kulvertarna som leder luften orsakar också 
obehaglig lukt i lokalerna. Mekanisk till- och 
frånluft måste därför installeras i samtliga 
byggnader. 

Upprustning Vegby skolgård 

Projektering och upphandling av Vegby 
skolgård är färdigställd. Genomförandet 
kommer att ske under sommaren 2020. 

Ombyggnad till centralarkiv 

Ombyggnad till centralarkiv har färdigställt i 
nedre plan på Ulricehamns resurscenter. Det 
gamla arkivet i f d Tingshuset flyttas över hit. 

Välfärdsteknik 

När det gäller välfärdsteknik finns en 
handlingsplan framtagen om hur arbetet ska 
prioriteras och vilken teknik som ska 
anskaffas. En av sektorns systemförvaltare har 
ett särskilt ansvar att arbeta med 
handlingsplanen. Fördelning av medlen 
kommer upp som ett investeringsärende för 
beslut till kommunstyrelsen i juni. Enligt 
planen ska avsatta investeringsmedel användas 
i år. Men även här är osäkerheten kring 
Coronapandemin stor då merparten av 
utvecklingsarbetet får stå tillbaka i förhållande 
till pågående krisarbete. 

Pott för offentlig gestaltning 

Del av medlen hör till konst vid nya 
Stadsbiblioteket, Gällstad och Hössna. Några 
investeringar kommer att skjutas upp till nästa 
år då byggnation inte kommit igång.

Nya toaletter Timmele skola 

Investeringen i toaletter i Timmele skola 
möjliggör att uppfylla riktvärdet 1 toalett per 
påbörjat 15-tal elever, totalt saknas 4 toaletter. 
Ursprunglig budget på 1,0 mnkr var baserat på 
ett annat utförande där det ej avsågs att utföra 
så mycket rivning och avväxlingar. Vid 
projektering konstaterades att det ursprungliga 
utförandet ej var möjligt samt att bättre 
funktion fås på närliggande grupprum med 
denna lösning. Det är omfattande 
rivningsarbeten så det är endast vid stängd 
skola som arbetet kan utföras. Medel om 1,6 
mnkr har sökts. 

Större avvikelser 
Förråd lassalyckan 

Förrådet på Lassalyckan är nästan färdigställt, 
det återstår målning av fasaden och 
dammbindning av golvet. Projektet har blivit 
dyrare än beräknat av flera orsaker. 
Vid budgeteringstillfället förutsattes ett visst 
utförande som skulle utföras under en viss 
period, men när vi hade utfört projektering så 
ökade omfattningen och även utgiften för 
utförande då vi kom så sent på året under 
vintermånaderna.  
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Finansiella rapporter  
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Resultatrapport 
Belopp i mnkr   Kommunen 

     2020 2020 2019 

     budget Prognos Utfall 

Verksamhetens intäkter    209,1 202,4 242,4 

Verksamhetens kostnader    -1 590,1 -1 585,4 -1 565,0 

Avskrivningar/ Nedskrivningar    -77,0 -75,0 -72,5 

Verksamhetens nettokostnader    -1 458,0 -1 458,0 -1 395,1 

Skatteintäkter    1 118,6 1 078,1 1 088,2 

Generella statsbidrag och utjämning    355,2 392,3 339,4 

Verksamhetens resultat    15,8 12,4 32,5 

Finansiella intäkter    7,8 10,3 35,6 

Finansiella kostnader    -5,6 -21,1 -12,7 

Årets resultat     18,0 1,6 55,4 

 

Balansrapport 
Belopp i mnkr                            2020 2020 2019 

     Budget prognos Utfall 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar   3,0 4,0 6,0 

Materiella anläggningstillgångar   1 355,5 1 157,3 

 

999,3 

Finansiella anläggningstillgångar   1 024,4 978,2 946,9 

Summa anläggningstillgångar   2 382,9  2 139,5 1 952,2 

      

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   2,7 2,9 

 

2,9 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd   10,5 10,5 10,3 

-Fordringar   75,0 95,0 

 

82,6 

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank   88,1 30,0 91,9 

Summa omsättningstillgångar   173,6 135,5 184,7 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 559,2 2 277,9 2 139,9 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

 

    

EGET KAPITAL   1 336,4 1 350,5 1348,9 

Därav årets resultat   18,0 1,6 55,4 

      

AVSÄTTNINGAR       

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   21,1 15,3 15,3 

-Andra avsättningar   30,8 29,9 37,1 

Summa avsättningar   51,9 45,2 52,4 

      

SKULDER      

Långfristiga skulder   661,5 650,0 481,5 

Kortfristiga skulder   266,6 232,2 257,1 

Summa Skulder   1 170,9 882,2 791,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER   2 559,2 2 277,9 2 139,9 
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Verksamhetsberättelser 
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Kommunledningsstab 
Resultat (mnkr) 2020 

Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 1,6 4,9 5,9 

Personalkostnader  19,1 73,0 49,2 

Övriga kostnader 16,5 51,4 50,2 

Nettokostnader 34,0 119,4 93,5 

Budget 35,5 119,4 103,6 

Budgetavvikelse 1,5 0 10,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   118,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,8 

Väsentliga händelser 

Under rubriken väsentliga händelser är det en 
sak som naturligtvis slår igenom, den 
pågående coronapandemin. Den har på ett 
genomgripande sätt påverkat hela 
kommunledningsstaben. Det handlar om 
kommunikationsfrågor, förhandlingar 
kopplade till situationen samt till att stödja 
rekrytering och bemanning av framförallt 
vård- och omsorgspersonal. 

En rekryteringsenhet har startats och ett 60-tal 
timvikarier har anställts. Rekryteringsenheten 
har tillfälligt bemannats av personal från andra 
delar av kommunen. En beredskapsplanering 
för kommunen har skett för omställning av 
befintlig personal till äldreomsorgen. 
Bemanningsenheten har haft öppet under 
helger för att tillsammans med enhetschef i 
beredskap ge ett utökat stöd till verksamheten. 
Förberedelser har gjorts inför att 
krisberedskapsavtalet kan behöva aktiveras. 

Övriga extraordinära händelser som är värda 
att notera är krishantering under februari med 
anledning av de höga vattenstånden i 
kommunen. I den ordinära verksamheten har 
alltjämt ett flertal processer och uppdrag 
hanterats. 

Årets första månader har i sedvanlig ordning 
präglats i hög grad av arbete med bokslut och 
årsredovisning för 2019. Under första tertialen 
2020 har löneöversyn genomförts för de 
avtalsområden som har gällande avtal. 
Uppdrag som prioriterats och fortgår enligt 
tidplan är delutredning två i tillväxtplan för 
kommunens grundskolor 7-9, införande av e-
arkiv och tillgänglighetsanpassning av 
sessionssalen i stadshuset. 

Ekonomisk analys 

Sammantaget visar kommunledningsstaben ett 
överskott om 1,5 mnkr. Främsta orsaken till 
överskottet beror på budget för ram i balans. 
Budget för KS-oförutsett har under första 
tertialet nyttjats. Kvar av budget för KS-
oförutsett är nu knappt 1 mnkr. Även budget 
för lönepott har börjat att fördelas ut enligt 
överenskommelse. 

Övriga enheter går sammantaget med ett 
överskott. Vilka går att härleda till lägre 
personalkostnader samt lägre kostnader för 
köp av externa tjänster. Kanslifunktionen 
signalerar att de politiska verksamheterna går 
med underskott, vilka framför allt går att 
koppla till ett 
omställningsstöd. Kommunikationsfunktionen 
och ekonomifunktionen visar ett mindre 
överskott, vilket beror på 
vakanser. Personalfunktionens överskott beror 
främst kostnader kopplade till 
friskvårdbidraget samt mindre kostnader för 
sjuk-och hälsovårdsinsatser. 

Prognos 

Kommunledningsstaben förväntas få ett 
överskott om totalt 0,8 mnkr. Vilka går att 
koppla till budget för Ram i balans. Vidare 
prognosticerar man att lönepott samt KS-
oförutsett kommer nyttjas helt under året och 
därav inte påverka resultatet i någon riktning. 

Övriga funktioner visar sammantaget ett 
underskott om ca 1,2 mnkr. Dessa har koppling 
till kanslifunktionen där man finner 
svårigheter med att hämta hem kostnader för 
omställningsstöd. Vidare beror 
Planeringsfunktionens prognos på den 
nystartade rekryteringsenhet som har 2,05 
årsarbetare fram till mitten av juli. Från 
augusti bedöms behovet till 1 årsarbetare på 
rekryteringsenheten med uppdrag att rekrytera 
till äldreomsorgen.  

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 

Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 65,6 59,6 56,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,0% 4,8% 

 

4,4% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,0 2,0 

 

 

3,3 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) Tertial 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Sektorstöd 1,0 2,9 2,5 

Miljö- och byggnämnd 0,2 0,5 0,6 

Planenhet 3,2 12,3 4,0 

Exploateringsenhet 13,7 38,1 36,3 

Miljöenhet 1,5 5,1 4,3 

Byggenhet 1,8 5,8 7,3 

Sektor MSB 21,4 64,8 61,1 

 

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) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

 
Intäkter 6,0 14,2 14,8 

Personalkostnader  11,7 36,2 34,3 

Övriga kostnader 15,7 42,8 41,6 

Nettokostnader 21,4 64,8 61,1 

Budget 21,9 64,8 63,6 

Budgetavvikelse 0,5 0,0 2,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   64,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

  
    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 57,1 53,7 55,4 

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

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

2,3 2,0 3,0 

med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har delvis 
påverkats av rådande pandemi. Främst ligger 
påverkan hos miljöenheten och dess 
tillsynsarbete. Tillsynen kom igång i början på 
året men fick snabbt gå över till att utföras med 
större hänsyn och flexibilitet än normalt. Efter 
tillsynsvägledning från Naturvårdsverket 
undvek enheten sedan tillsyn på all 
samhällsviktig verksamhet. Även skolor och 
äldreboenden skulle undvikas. Miljöenheten 
har nu till största delen gått över till 
skrivbordstillsyn genom telefon eller utskick av 
checklistor. Detta går dock inte att göra i fråga 

om livsmedelstillsyn där ett fysiskt besök 
bedöms nödvändigt för att på ett bra sätt 
kunna kontrollera lagefterlevnad. 

Miljöenheten har även börjat utföra tillsyn på 
trängsel enligt Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om att förhindra 
smitta av covid-19 på restauranger och caféer 
m.m. Denna tillsyn har prioriterats över 
ordinarie tillsyn och det är arbete där 
tillsynsmyndigheten inte tar ut någon avgift. 

För byggenheten har Covid -19 resulterat i att 
ärendeinströmningen slagit rekord vilket gör 
att en del av svarstiderna ibland blir någon dag 
längre. Prioriteringar görs för att registrera 
inkomna ärenden och att skicka ut alla beslut 
som fattas. Öppet hus har varit tvungen att 
stänga på grund av pandemin och kommer 
vara stängt tills dess att nya 
rekommendationer kommer. 

Byggenheten har satsat på ökade 
kundkontakter för att försöka bistå med 
information innan ansökan skickas in samt 
ökat kommunikationen under 
handläggningstiden. 

Resultatet för nöjd kund-index (NKI) för 2019 
är fortfarande alldeles för lågt och även i 
förhållande till målvärdet. Det positiva är dock 
att värdet stigit för företag med nästan 20 
punkter och byggenhetens placering i 
kommunrankingen har också förbättrats med 
11 placeringar. Värdet gällande övriga, bland 
annat privatpersoner, ligger på samma alldeles 
för låga nivå. Anledningen kan vara de längre 
handläggningstiderna runt årsskiftet och i 
början av året då resurserna inte räckte till. 

Under den inledande delen av året har det varit 
bra intresse för nya företagsetableringar på 
framförallt Rönnåsens industriområde. Lager 
157 AB har tecknat köpeavtal som möjliggör en 
expansion av deras verksamhet. Planering av 
grovterrassering av kvarvarande industrimark 
på Rönnåsen, etapp 1, pågår men påverkas i 
hög grad av företag som visar intresse av att 
förvärva mark i området. 

Under större delen av året kommer 
beläggningsarbeten att pågå i kommunen. 
Detta utefter den beläggningsplan som 
arbetades fram efter beläggningsinventeringen. 

Ansökningsperioden för skolskjuts och 
elevresor har varit öppen under de inledande 
fyra månaderna. Återigen visar det att den 
informationsspridning som används fungerar 
bra då majoriteten av alla ansökningar 
inkommer under ansökningsperioden. 

Förslag till ny översiktsplan har varit ute på 
samråd och följer den uppsatta tidplanen. 
Fysiska samrådsmöten har dessvärre ställts in 
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på grund av covid-19. Arbete pågår för att 
försöka lösa detta på ett lämpligt sätt inför 
granskningsförfarandet. 

Totalt har tre detaljplaner vunnit laga kraft, 
Sanatorieskogen 1:38 "Hotell Lassalyckan", 
Varnums-Torp 1:34 och Ärlan 4. 

Den externa webbmodulen, geografiskt 
informationssystem (GIS) är publicerad på 
kommunens hemsida. Nu kommer invånarna 
åt utvald information som finns i våra 
databaser, till exempel detaljplaner, lediga 
tomter och information om skolor, 
skolskjutsområden och förskolor. 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnadsenhetens utfall 
visar ett överskott i förhållande till budget om 
0,5 mnkr. Överskottet beror främst på att 
sektorn har haft högre intäkter än budgeterat 
kopplat till planavgifter. Sektorns intäkter kan 
dock komma att påverkas utifrån rådande 
pandemi, exempelvis kan tillsyn behöva ställas 
in eller genomföras i enklare form vilket 
påverkar intäkterna. Beslut om senare 
fakturering av årsavgifter kommer även 
medföra ett senare utfall än normalt.

Kostnaderna för tele, post, el och vatten 
redovisar ett underskott gentemot budget. 
Kostnaderna härrör sig främst till rening av 
lakvatten. Totalt under de inledande tre 
månaderna 2020 renades cirka 48 600 kbm i 
jämförelse med 2019 då cirka 8 000 kbm 
renades. Det motsvarar cirka 0,5 mnkr i ökade 
kostnader. 

För köp av entreprenader och övriga tjänster 
avviker från budget. I denna budgetpost 
innefattas kostnader för återställande av 
deponin på Övreskogs återvinningscentral. 
Kostnaden ska ses tillsammans med minskad 
förändring av avsättning under diverse 
kostnader. 

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha en 
budget i balans. En osäkerhet finns alltid kring 
hur stora kostnaderna kommer bli för reningen 
av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 
väderberoende. 
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 4,1 12,1 12,1 

Beställning och kvalitet 119,3 363,7 363,0 

Funktionsnedsättning 7,4 28,7 24,6 

Individ- och familjeomsorg 20,1 65,4 63,8 

Äldreomsorg 23,3 74,5 73,8 

Sektor välfärd 174,2 544,3 537,4 

 

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) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 103,7 307,6 309,6 

Personalkostnader  136,6 424,8 418,6 

Övriga kostnader 141,3 427,1 428,5 

Nettokostnader 174,2 544,3 537,4 

Budget 176,4 544,3 531,7 

Budgetavvikelse 2,2 0,0 -5,7 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   544,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 712,7 724,9 720,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
igenomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 46,0 58,0 
 

48,0 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten har första kvartalet påverkats 
på ett extremt sätt av konsekvenserna av covid-
19. Ett stort arbete har gjorts och görs för att 
skydda de särskilt utsatta riskgrupperna, 
framförallt de äldre-äldre, främst inom 
äldreomsorgen och hemsjukvården, men också 
i vissa delar av funktionsnedsättning. 
Personalen har tydliga hygieninstruktioner och 
rutiner och använder relevant 
skyddsutrustning vid nära kontakter med 
brukare. Personalen stannar hemma från 
jobbet vid minsta symtom. Besöksförbud råder 
på boenden. Två covid-19-team med särskild 

personal har startats, ett inom hemtjänsten 
och ett för korttidsvård, för att kunna ta hand 
om smittade brukare.  

Organisatoriskt har verksamheten haft en stor 
belastning med arbetet mot covid-19 och 
mycket arbete har fått läggas på det proaktiva 
arbetet, planering och bemanning, Detta har 
inneburit en hård belastning på ledning och 
verksamhet. En enormt lojal ledningspersonal 
och verksamhetspersonal gör ett fantastiskt 
arbete för att ta väl hand om och skydda våra 
brukare.  

Ekonomisk analys 

En positiv budgetavvikelse på drygt 2,2 mnkr 
under första tertialet. Statlig kompensation 
från staten för sjuklönekostnader har getts till 
verksamheten för perioden på 1,9 mnkr. 
Samtliga verksamhetsområden förutom 
äldreomsorgen visar plusresultat som dock 
förväntas få kostnadstäckning för 
skyddsutrustning. 

Coronapandemin ger funktionsnedsättning 
överskott då utförandet minskat i vissa delar 
som inom daglig verksamhet och boendestöd 
liksom färdtjänsten med anledning av minskat 
åkande. Samtidigt ses vissa kostnader för 
övertid inom äldreomsorgen och 
hemsjukvården. Inom individ- och 
familjeomsorg (IFO) är det få externa 
placeringar för vuxna som ger ett överskott. 
Noterbart är att kostnaderna för 
försörjningsstödet än så länge ligger i nivå med 
budget. 

Prognos 

Sektor välfärd prognostiserar med ett resultat i 
nivå med budget. Funktionsnedsättning och 
central ledning sätter positiva prognoser, 
äldreomsorgen en nollprognos och beställning 
och kvalitet (-1,6 mnkr) samt IFO (-0,5 mnkr) 
prognostiserar med negativa avvikelser. 

Anledningen till minusprognosen på 
beställning och kvalitet är ett 
individärende där det kommer att komma 
kostnader under året. IFO befarar ett 
underskott för intäkterna från 
Migrationsverket för att antalet 
ensamkommande och övriga 
nyanlända minskar avsevärt. Minskad 
verksamhet i vissa delar ger en plusprognos för 
funktionsnedsättning. Central ledning har 
lägre kostnader för personal och utbildning. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 6,7 21,1 26,1 

Personalkostnader  14,9 49,6 48,9 

Övriga kostnader 11,9 36,8 35,2 

Nettokostnader 20,1 65,4 58,0 

Budget 21,1 65,4 56,0 

Budgetavvikelse 1,0 0 -2,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   65,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,5 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 60,2 78,6 95,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 9,5% 7,2% 6,5% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,0 4,7 
 

4,7 
 

 

Väsentliga händelser 

Ny enhetschef på Barn och Unga på plats 
sedan februari. Arbetsmarknadsenheten 
(AME) har minskat sin kostym med ca 4 
medarbetare sedan förra året, med anledning 
av minskade schablonintäkter. 

Våren 2020 har i hög grad präglats av covid-19 
i samhället. Följder av detta är att sjuktalen 
svänger kraftigt uppåt på IFO. Förnyad 
Delegation för barn och nyanlända har skjutits 
upp till hösten. Samtidigt aviserar man 
möjlighet att söka mer pengar, för 
omställningskostnader för nya målgrupper på 
arbetsmarknaden. Covid-19 kommer sannolikt 
att innebära stora förändringar på 
arbetsmarknaden, med nya målgrupper, vilket 
medför att kommunen måste ställa om 
verksamheten på AME och andra berörda delar 
för att svara upp mot detta. Hittills har covid-
19 påverkat verksamheten genom att det är 
svårare än tidigare att hitta platser för 
extratjänster och andra 
arbetsmarknadsanställningar, bl.a. eftersom 
äldreomsorgen inte kan ta emot på samma sätt 
som tidigare.  

Migrationsverket har skjutit upp alla 
anvisningar av nya kvotflyktingar till 
kommunen tillsvidare. 

Försörjningsstödet kommer sannolikt att gå 
upp framöver, men när och hur mycket är 
omöjligt att beräkna. Under januari-april 2020 
har IFO i genomsnitt haft 260 ärenden 
gällande försörjningsstöd varje månad. 
Motsvarande period förra året var 253 ärenden 
per månad och för samma period år 2018 var 
antalet ärenden 279 per månad. Om antalet 
ärenden skulle öka med 50 st från nuvarande 
nivå, så motsvarar det en ökning med ca 240 
tkr per månad. En ökning med 100 ärenden 
motsvarar alltså det dubbla. 

Ekonomisk analys 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat 
efter årets fyra första månader på 1 017 tkr. 
Några poster avviker från 
budget; konsultkostnader för inhyrd chef  för 
verksamheten Barn och unga, antalet 
ensamkommande fortsätter att sjunka 
snabbt, intäkter från Arbetsförmedlingen är 
högre än beräknat, samt lägre kostnader för 
externa placeringar vuxna. 

Försörjningsstödet ligger i princip jämns 
med budget under perioden. Riksnormen 
höjdes med 1,9 % jämfört med föregående år. 
Intäkterna från Migrationsverket fortsätter att 
sjunka och utgör ett budgetproblem, både i 
år och inför 2021. Den statliga ersättningen för 
sjuklön dag 2-14, med anledning av covid-19 är 
ca 170 tkr för hela IFO. 

Prognos 

Prognosen är baserad på det vi vet idag. Den 
största anledningen till minusprognosen är 
minskande intäkter från Migrationsverket. De 
ekonomiska marginalerna på IFO är mycket 
små. Ett individärende kan stjälpa en hel 
budget, när det rör sig om externa placeringar. 

Ytterligare en försvårande faktor just i år, är 
det osäkra läget med covid-19. De ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19 finns inte med i 
prognosen, eftersom det är helt omöjligt att 
beräkna. Försörjningsstödet kommer rimligen 
att öka. Hur mycket och när detta inträffar vet 
ingen idag. Antalet ärenden gällande missbruk, 
våld i nära relation och orosanmälningar 
gällande barn antas öka med anledning av 
viruset. 
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Funktionsnedsättning 

 
    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 33,6 97,5 102,3 

Personalkostnader 33,6 104,7 103,9 

Övriga kostnader 7,4 21,5 23,1 

Nettokostnader 7,4 28,7 24,6 

Budget 8,7 28,7 27,6 

Budgetavvikelse 1,4 0 2,9 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   27,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,5 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 186,0 186,8 177,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,3 8,0 10,0 
 

 

Väsentliga händelser 

Under kvartalets första månader ses effekten 
av Covid-19 på olika sätt inom verksamheten. 
Störst påverkan ses på daglig verksamhet. 
Tingslyckan och Fållan har begränsat öppet för 
arbetstagarna sedan 17 mars. Brukare som bor 
i ordinärt boende eller med anhöriga erbjuds 
att delta i daglig verksamhet. Dessa åtgärder 
vidtogs för att minska risk för smittspridning 
samtidigt som resurser frigörs och stärks upp 
på andra enheter. Övriga verksamheter inom 
daglig verksamhet pågår som vanligt. Det 
påverkar boendet som behöver planera 
aktiviteter utifrån bostaden, men där personal 
till viss del stärkt upp bemanningen på 
boendet. 

Fler brukare har tackat nej till insatser eller 
avbokat på grund av oro för smitta oftast med 
kort framförhållning, det gäller både till 
korttidsenheten Lövbacka, men även 
boendestöd och till viss del daglig verksamhet 
och sysselsättning. 

Under slutet på mars var frånvaron bland 
personal mer ansträngd och på vissa enheter 

mycket hög medans andra inte berördes och så 
har det sett ut även under april. 

Ekonomisk analys 

Det är ett positivt resultat efter de fyra första 
månader på nästan 1,4 miljoner. Vilket beror 
dels på 500 tkr ersättning av driftbidrag för 
sjukfrånvaro. 

Inom boendeenheterna sammantaget ses ett 
positivt resultat på ca 150 tkr, vissa enheter har 
ett överskott och andra underskott. Personal 
från daglig verksamhet har delvis förstärkt 
boenden för aktiviteter. 

Boendestödet har ett positivt resultat som 
förklaras av avbokningar där frånvaro av 
personal inte har behövts ersättas samtidigt är 
verksamheten inte fullt ut bemannad utifrån 
nya uppdrag, ett överskott på 600 tkr. 

Daglig verksamhet redovisar ett positivt 
resultat som förklaras av att verksamheten 
själv täcker upp frånvaro samt viss 
externintäkt, ca 500 tkr. 

Ledsagning och personlig assistans har 
sammantaget underskott om 300 tkr. 

Prognos 

Korttidsverksamheten ser en stor ökning av 
uppdrag idag och vilket kommer kräva mer 
personal och lokalytor. Förväntat underskott är 
cirka 0,5 mnkr. 

Personlig assistans och ledsagning har projekt 
där lönekostnaderna är högre än budget. 
Budget för kontaktpersoner är oförändrad trots 
ökade uppdrag. Sammantaget beräknas ett 
underskott på cirka 450 tkr. 

Kommunens gruppbostäder förväntas 
sammantaget gå med överskott. 

Daglig verksamhet som har täckt upp för viss 
frånvaro förväntas återgå och den positiva 
ekonomiska effekten minskar. Viss bemanning 
av timanställda har täckt verksamhetens behov 
och på så sätt varit gynnsam för ekonomin. 
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Äldreomsorg 

 
    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 57,5 171,8 162,8 

Personalkostnader  65,5 201,4 198,6 

Övriga kostnader 15,3 44,8 38,1 

Nettokostnader 23,3 74,5 73,8 

Budget 22,4 74,5 73,9 

Budgetavvikelse -0,9 0,0 0,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   74,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 367,2 366,5 358,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 10,8% 10,3% 8,8% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 23,7 32,3 
 

26,7  

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten har starkt påverkats av det 
förberedande arbetet med Covid-19. Enheterna 
har upplevt arbetet som hanterbart gällande 
bemanning och att vårdtagarna fått sin hjälp. 
Däremot har det varit en stor arbetsbelastning 
som lagts på enhetschefer i verksamheten. 

Särskilda Covid-team har startats upp för att ta 
hand om brukare med smitta i form av ett 
korttidsteam och ett hemtjänstteam. 

Ett omfattande arbete har gjorts när det gäller 
arbetet med hygieninstruktioner och rutiner. 
Här finns en väl fungerande organisation med 
hygienombud ute i verksamheten och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
bidrar med kompetens och kunskap inom 
området. MAS har också kontinuerliga 
kontakter med sjukvårdens smittskydd och 
vårdhygien. 

Även arbetet med att införskaffa extra och 
anpassad skyddsutrustning med anledning av 
Covid-19 har varit väldigt tidskrävande och 
intensivt under perioden. 

 

Analys 

Det totala resultatet visar en negativ 
budgetavvikelse för perioden på knappt 0,9 
mnkr. 

Beställningen januari till april understiger 
budget med 0,2 mnkr. Korttidsbeställningen 
har gått ned markant de senaste månaderna, 
under rådande pandemi och har en väldigt låg 
beläggning för tillfället. Beställningen är också 
lägre än budgeterat på särskilt boende men 
däremot har hemtjänsten ökat jämfört med 
budget. 

Personalkostnaderna avviker negativt för 
perioden om cirka 1,5 mnkr, varav 
sjuklönekostnaderna ligger ca 1,4 mnkr högre 
än budget. Verksamheten får bidrag från staten 
för att täcka sjuklönekostnader i april 
motsvarande cirka 1 mnkr. 
Övertidskostnaderna för perioden uppgår till 
cirka 1,1 mnkr. 

Under perioden är det några enheter som visar 
negativa budgetavvikelser. Extra inköp av 
skyddsmaterial har kostat cirka 0,4 mnkr. 

Prognos 

Verksamheten arbetar aktivt för att enheterna 
ska hålla sina budgetar. Verksamheten har 
några stora ärenden som inte går att hämta 
hem ekonomiskt. 

Det uppstår luckor i verksamheten idag som 
inte täcks till hundra procent, då sjukfrånvaron 
har varit väldigt hög och kommer att vara det 
ytterligare en period framöver. Det 
tillsammans med att staten ersätter 
sjuklönekostnader för kommande månader gör 
att bedömningen är att äldreomsorgen kan 
hålla budget för året. 

För närvarande är det lite osäkert i vilken 
omfattning staten kommer kompensera 
verksamheten för inköp av skyddsutrustning 
kopplat till Covid-19. Fortsatta inköp kommer 
belasta resultatet tillsvidare. 

Äldreomsorgen har en långsiktig planering för 
att på sikt ha en bemanning i balans. För 
tillfället råder fullt fokus på att säkerställa en 
bemanning som klarar den pågående 
pandemin. Långsiktiga ekonomiska åtgärder är 
att se över hemtjänstområden, arbeten med 
scheman och bemanningskrav samt att arbeta 
för att få ned sjukfrånvaron. 

Verksamheten följer noggrant upp de 
extraordinära kostnader som Covid-19 skapar, 
för att kunna redovisa dessa kostnader till 
staten. 
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Beställning och kvalitet 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 5,6 16,6 17,8 

Personalkostnader  19,2 57,9 56,9 

Övriga kostnader 105,8 322,4 329,7 

Nettokostnader 119,3 363,7 368,9 

Budget 120,1 363,7 361,7 

Budgetavvikelse 0,8 0 -7,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   365,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,6 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 86,5 81,3 79,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,0% 11,4% 7,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,7 12,7 7,0 
 

 

Väsentliga händelser 

Coronapandemin är den största väsentliga 
händelsen under tertialen. Under perioden har 
11 brukare fått beslut om hemtjänstinsatser till 
följd av de rekommendationerna om att äldre 
bör hålla sig isolerade i sina hem. Flera 
brukare har också avsagt sig sin hemtjänst med 
hänvisning till att de inte vill riskera att bli 
smittade av personal. De förberedelser som 
gjorts för att kunna vårda brukare med Covid-
19 har lett till att korttiden under en period 
haft låg beläggning. 

Ansökningarna om tillfällig utökning av 
personlig assistans har ökat under perioden på 
grund av att många av de funktionsnedsatta 
brukarna har bedömts höra till riskgrupp och 
då inte gått till sin dagliga verksamhet. 

Planering för annat arbetssätt på Dagrehab har 
genomförts. 

Beredskapsplanering är gjord och bredvidgång 
för skolsköterskor som eventuellt ska in i 
hemsjukvården och arbeta är genomförd. För 

baspersonal har delegeringar och utbildning i 
förflyttningsteknik utförts i betydligt högre 
grad än normalt. 

Verksamheten har under perioden gjort en 
översyn av alla rutiner kopplat till hygien och 
smittspridning. Även rutiner kring 
handläggning med anledning av 
Coronapandemin har tagits fram. Nya 
kommunikationsvägar har säkerställts för 
att informationen ska bli lika och nå alla. 

Brukare har åkt färdtjänst i betydande 
mindre omfattning än normalt. 

Specifik händelse på en enhet har gett 
ekonomiska konsekvenser för verksamheten i 
form av övertid, fler timanställda samt övriga 
höga kostnader kopplade till händelsen. 

Ekonomisk analysInternt köp- och sälj 

till äldreomsorgen ger för perioden ett 
överskott relaterat till mindre beställning, 
framför allt på korttidsplatser. 

Internt köp- och sälj till funktionsnedsättning 
ger för perioden ett underskott. En ökning ses i 
beställningen av boendestöd och daglig 
verksamhet enligt SoL. Utökning av två 
boendeplatser har också skett utanför budget. 
Extern placering med högre kostnader än vad 
som budgeterats bidrar också till underskottet. 

Färdtjänst går med överskott till följd av att 
färre brukare åker färdtjänstresor nu under 
pågående Coronapandemi. 

Hemsjukvården redovisar en negativ 
budgetavvikelse främst avseende 
personalkostnader. Den är i huvudsak kopplad 
till en specifik händelse i verksamheten som 
lett till stora kostnader. 

Prognos 

Beställningen till äldreomsorgen beräknas gå 
med ett litet överskott. Färdtjänsten kommer 
också gå med överskott. Dessa delar kommer 
dock inte fullt ut kunna kompensera de 
underskott kopplat till beställning mot 
funktionsnedsättning samt extern placering 
som kostar mer än budgeterat. 

Hemsjukvården har haft en specifik händelse 
som påverkat bemanning och kostnader i 
början av året. Trots att det finns möjlighet att 
hämta igen en del av detta kommer det att 
kvarstå ett underskott vid årets slut. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 15,3 46,5 45,0 

Förskola 42,7 138,3 133,6 

Grundskola 84,6 263,7 255,4 

Tingsholm 51,4 161,7 156,0 

Skolutveckling och stöd 7,0 26,1 19,6 

Sektor lärande 201,0 636,4 609,6 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 32,5 75,6 93,0 

Personalkostnader 140,6 431,6 420,6 

Övriga kostnader 92,9 280,4 282,0 

Nettokostnader 201,0 636,4 609,6 

Budget 210,4 

9,4 

636,4 611,9 

Budgetavvikelse 9,4 0,0 2,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   636,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

  
    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 753,4 768,9 771,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,5% 6,2% 6,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 36,3 32,0 33,3 
  

Väsentliga händelser 

Covid-19 har påverkat och fortsätter att 

påverka sektorn genom hög frånvaro hos barn, 

elever och personal. Sedan den 19 mars har 

undervisningen inom Tingsholmsgymnasiet 

och vuxenutbildningen bedrivits via fjärr- eller 

distansundervisning. Undervisningen inom 

Lärvux har ställts in.  

En tjänst som enhetschef för elevhälsan har 

inrättats och enheten för skolutveckling och 

stöd leds numera av en verksamhetschef. 

Beslut har tagits gällande förändring av 

fritidshemsverksamhet vid Gällstad skola. 

Verksamheten vid Lingontuvan har renodlats 

och förutsättningarna har anpassats till lagkrav 

mm. 

Förskolan har gått in i Heltid som norm i 

skarpare läge. Grundskolan och Tingsholm har 

inlett sitt arbete men i nuläget avstannat i 

processen på grund av påverkan av covid-19. 

Statsbidragsförutsättningarna är utmanande 

då det sker förändringar löpande och påverkar 

planeringen för verksamheten. 

Sektorn har påbörjat arbetet med åtgärdsplan 

för nyanländas lärande i samarbete med 

Skolverket. 

Handlingsplan för högre måluppfyllelse är 

framtagen liksom handlingsplan för matematik 

och IKT (Information och 

kommunikationsteknologi). 

Ekonomisk analys 

Av de tillkommande medlen på 5 mnkr har inte 

organisationen anpassats ännu. Förstärkning 

under vårterminen sker till Gällstad 

skolområde och Ulrikaskolan. 

Inom verksamhet Tingsholm är det en negativ 

budgetavvikelse inom vuxenutbildningens 

svenska för invandrare (SFI) kopplat till högre 

personalkostnader än budgeterat och 

minskade externa intäkter från 

Migrationsverket samt underskott inom 

särskolan. 

Effekter av covid-19 har påverkat sektor 

lärande med lägre vikariekostnader då fler 

barn/elever varit frånvarande. Sektorn har 

även fått kompensation för sjuklönekostnader 

för april månad motsvarande 1,6 mnkr. 

Prognos 

Sektorn förväntas ha en budget i balans men 

avvikelser finns inom sektorn. 

Sektorstödet, förskolan, grundskolan och 

skolutveckling och stöd förväntas lämna ett 

överskott motsvarande 1 mnkr. Detta förväntas 

täcka motsvarande underskott i verksamhet 

Tingsholm.   

Underskottet inom verksamhet Tingsholm 

är SFI och särskolan. Det är fler elever som 

läser SFI än vad etableringsersättningen från 

Migrationsverket täcker. Särskolans 

underskott är kopplat till personalkostnader i 

form av volymökning. Komplexiteten hos 

elevers behov har även förändrats över tid och 

kräver mera resurser. 
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Skolutveckling och stöd 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,2 0,5 1,9 

Personalkostnader  5,9 24,1 17,5 

Övriga kostnader 1,3 2,5 4,0 

Nettokostnader 7,0 26,1 19,6 

Budget 8,6 26,1 21,4 

Budgetavvikelse 1,6 0,0 1,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   25,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,4 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 25,0 23,4 25,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 9,2% 6,4% 7,9% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 2,0 1,3 3,3 

 

Väsentliga händelser 

Skolutveckling och stöd har genomgått en 

organisationsförändring under aktuell period. 

Enhetens arbete leds nu av en verksamhetschef 

vilket inte varit fallet tidigare. Vidare har en 

tjänst som enhetschef för elevhälsan inrättats. 

I budget har elevhälsan utökats med en tjänst 

vardera för skolkurator och skolsköterska. En 

organisationsöversyn pågår under ledning av 

enhetschef och skall verkställas i samband med 

höstterminens start. 

Nu är beslut fattat att alla pojkar skall erbjudas 

vaccination med Gardasil. Nu är även årskurs 

fastslagen, vilket inte varit fallet tidigare, och 

skall ske under årskurs 5. Detta innebär att 

vaccinering skall ske både för flickor och 

pojkar i årskurs 5 och 6 innevarande år. 

Ett intensivt arbete med att planera och 

organisera för våra nya flexgrupper pågår. 

Under perioden har avdelningen varit mycket 

engagerad i att bistå i arbete med olika planer: 

IKT-plan (Information och 

kommunikationsteknologi), Plan för ökad 

måluppfyllelse, Handlingsplan i matematik 

samt Saknad -efterfrågad. Samtliga 

planer kommer att ha delgetts 

kommunstyrelsen och dess arbetsgrupp innan 

sommaruppehållet. 

Vårt interna arbete med att utveckla vårt 

digitala elevdokumentationsystem PMO 

fortgår liksom att förfina den skolmodul i 

Stratsys som vi själva äger. 

En stor del av vårt arbete har varit inriktat på 

att hjälpa och stödja i de uppdrag sektorn fått i 

samband med covid-19. 

Vår systemadministratör har bland annat haft 

ett stort fokus på det stora skiftet att ta med 

organisationen in i Tieto Education som 

ersätter Procapita som vårt 

elevregistreringssystem. 

Ekonomisk analys 

Av de tillkommande medlen på 5 mnkr har inte 

organisationen anpassats ännu. 

Uppdragsbeskrivning från skolchef är 

kommunicerad och arbetsgruppen är igång 

under ledning av enhetschefen för elevhälsan. 

Referenstagning för tjänster pågår. 

Förstärkning under vårterminen sker till 

Gällstad skolområde och Ulrikaskolan. 

Prognos 

Överskott beror på vakant skolpsykolog och 

kurator. Tillsättningen av kuratorn skedde i 

mars efter att föregående slutat i januari. En 

del av vårens överskott kommer att nyttjas till 

inköp av psykologutredningar under 

höstterminen. 

Överskottet är främst kopplat till att 

psykologtjänsten som ligger ute för rekrytering 

ännu inte är tillsatt. Viss vakans har varit 

under året som ej kunnat tillsättas.  
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 9,8 21,8 25,6 

Personalkostnader  34,1 103,2 100,7 

Övriga kostnader 18,4 57,0 58,4 

Nettokostnader 42,7 138,3 133,6 

Budget 46,1 138,3 136,7 

Budgetavvikelse 3,4 0,0 3,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   138,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,2 

 

 

 

   

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 200,8 199,3 207,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,8% 6,1% 6,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 9,0 6,3 7,0 
  

Väsentliga händelser 

Förskolan i Ulricehamn bedrivs resurseffektivt 

enligt senaste Kommunens Kvalitet i Korthet 

för 2019. Kostnaden per barn är lägre än och 

andelen inskrivna barn per årsarbetare är 

högre än medelvärdet i andra kommuner. 

2020 arbetar förskolan vidare med de 

identifierade utvecklingsområden som 

redovisades 2019. 

I internbudgeten sker en omfördelning mellan 

poster för att säkerställa att barn med 

omfattande stödbehov får det stöd som behövs. 

Till hösten utökas den budgetposten. 

Kompetensutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete pågår genom att utveckla 

arbetet med tillgängliga lärmiljöer och 

förhållningssätt. Minst en pedagog från varje 

förskola deltog på en fortbildningsdag kring 

barnkonventionen i februari. 

Antalet och andelen placerade barn i egen 

verksamhet har ökat under 2019. I mars 2020 

kunde förskolan möta upp med nya 

förskoleplatser på nya Tre Rosors förskola. I 

augusti startar Lyckans förskola och 

förberedande arbete, inköp och rekrytering är i 

ett intensivt skede. 

Förskolan i Ulricehamns kommun har en god 

förskollärartäthet och en god kvalitet i 

förskolan. För att möta upp ökade krav på 

undervisning i förskolan ska förskollärare få 

förutsättningar i form att tid, pedagogisk 

utvecklingstid, och utbildning för att ta det 

ansvar. Under läsåret 19/20 

kompetensutvecklas pedagogisk personal 

genom implementeringsarbete enligt nya 

läroplanen, Lpfö -18. Rektorerna har också 

säkerställt pedagogisk utvecklingstid i 

schemaläggningen. 

Från januari används systemet TimeCare för 

schemaläggning. 

Fokus kring covid-19 och dess påverkan. 

Ekonomisk analys 

Avstämningen 15 mars visade att förskolan har 

gjort en bra prognos gällande inskrivna barn 

och timmar vilket resulterade i mindre 

justeringar till förskolorna.  

Kommunala såväl fristående förskolor har 

tilldelats extra medel, tilläggsbelopp, för barn i 

behov av särskilt stöd för perioden januari-juli. 

Trots justering i internbudgeten för 2020 ser vi 

att budgeten inte tillåter full täckning utifrån 

efterfrågat behov på alla enheter utan får 

hanteras inom enhetens budget. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar 

till fristående förskolor visar ett överskott. 

Tre enheter går med underskott vilket beror på 

högre personalkostnader än budgeterat. Dock 

har samtliga enheters personalkostnader 

minskat till följd av covid-19. 

Prognos 

Förskolan prognostiserar att gå med ett litet 

överskott i årsresultatet.  

För enheterna är prognosen underskott om 

1,1 mkr inkl. Intraprenad på helår. 

Överskottet centralt kommer att användas för 

att täcka behovet av extra resursstöd både 

under vår och höst 2020.  

En liten del av överskottet är externa medel 

från Migrationsverket som ska fördelas ut till 

förskolorna.  
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Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 16,3 37,2 41,3 

Personalkostnader  67,1 201,8 196,9 

Övriga kostnader 33,9 99,1 99,8 

Nettokostnader 84,6 263,7 255,4 

Budget 86,9 263,7 257,0 

Budgetavvikelse 2,3 0,0 1,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   263,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,2 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 355,4 352,1 358,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 7,9% 6,9% 6,5% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 19,7 16,3 18,3 
  

Väsentliga händelser 

Måluppfyllelsen i årskurs 1-6 visar på en 

negativ avvikelse jämfört med tidigare 

år medan måluppfyllelsen för årskurs 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. 

Obehöriga lärare får kompetensutbildning 

genom en intern obligatorisk utbildningsinsats 

och alla obehöriga lärare har en mentor. 

Samarbetet med Västra Götalandsregionen och 

skolmodellen PALS med stöd av projektledare 

pågår. 

Samarbetet pågår med SKR utifrån den 

hälsobaserade skolmodellen årskurs 7-9 i 

fokus. En samverkan mellan Närhälsan, sektor 

välfärd och sektor lärande.  

Skolinspektionen har genomfört 

kvalitetsgranskning vid Blidsbergs skola, 

Gällstad skola, Timmele skola och 

Ulrikaskolan. De områden som granskats är 

rektors ledarskap, undervisning, trygghet och 

studiero samt bedömning och betygs-

sättning. Gällstad skola har fått beslut efter 

tillsyn om att granskningen är avslutad då 

inrapporterade åtgärder är till fyllest. 

Covid-19 påverkar verksamheten genom hög 

frånvaro bland både personal och elever. 

Verksamheten arbetar för att möjliggöra för 

elever som är hemma att följa undervisningen 

på distans. Stenbocksskolans elever i årskurs 7 

och 8 får distansundervisning varannan vecka 

mellan veckorna 19-24. Eleverna i årskurs 9 

samt elever i behov av särskilt stöd får 

undervisning på skolan.  

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjutsar, interkommunala 

ersättningar och ersättningar till fristående 

skolor följer budget sammantaget. 

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 

enheter ligger över budget för våren 2020. 

Stöd till barn med diabetes på en skola (4 

elever i yngre åldrar) ges under våren 2020 

med hjälp av politikens tilldelade medel om 5 

mnkr. Oro inför hösten 2020 då ytterligare ett 

barn med diabetes börjar på samma skola. 

Stöd till hemmasittare är svårt att rymma inom 

budget, framförallt på 7-9 skolorna. 

Intäkter i form av statsbidrag för lärar-

assistenter är lägre än förväntat medan 

statsbidrag för specialpedagoger har påverkat 

utfallet positivt. 

Prognos 

Tilläggsbelopp för fristående enheter kommer 

inte att rymmas inom avsatt budget om 

ansökan från fristående enheter är lika 

omfattande till hösten 2020.  

Enheternas bemanning kommer att anpassas 

till hösten. Den organisation som är lagd för 

läsåret är svår att påverka under våren och 

åtgärder görs inför hösten. De enheter som är 

mest påverkade är Bogesundsskolan, 

Ulrikaskolan, Stenbocksskolan. 

Budgetramen utökades med 1,8 mnkr vilket 

var det Skolverket aviserade var sökbart för 

lärarassistenter. Detta skulle täcka 

kommunens egenfinansiering med 

motsvarande belopp. I början av året 

meddelades att statsbidraget är halverat. Detta 

påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

negativt om 0,9 mnkr.  
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 6,1 16,2 24,1 

Personalkostnader  33,0 100,8 103,9 

Övriga kostnader 24,4 77,0 

 

76,2 

Nettokostnader 51,4 161,7 156,0 

Budget 53,2 161,7 151,8 

Budgetavvikelse 1,9 0,0 -4,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   162,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 170,6 192,6 178,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,0% 5,1% 5,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 6,3 8,3 7,0 
  

Väsentliga händelser 

Hela samhället har upplevt stora svängningar i 

verksamheterna kopplade till utbrottet av 

covid-19. Detta gäller även 

verksamhetsområde Tingsholm. 

Sedan den 19 mars har undervisningen inom 

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen 

bedrivits via fjärr- eller 

distansundervisning. Undervisning inom 

Lärvux har ställts in. I övriga verksamheter 

pågår undervisningen nästintill som vanligt. 

Den oro som finns hos elever, vårdnadshavare 

och personal tar sig olika uttryck men inverkar 

negativt på "framdriften". Sjuktalen varierar 

stort mellan enheterna. 

Även om undervisningen rent tekniskt löper på 

som planerat kan omställningen ge upphov till 

utbildningsförluster. Med detta befaras att 

måluppfyllelsen kan komma att sjunka men 

också att effekterna av ej platsförlagd 

undervisning kan komma att inverka negativt 

på individers psykiska mående. 

 

Ekonomisk analys 

Verksamhetsområdet redovisar ett för tillfället 

stort positivt resultat. Detta gäller främst 

kostnader kopplade till interkommunala 

ersättningar och ersättningar till fristående 

skolor. Detta har noterats även tidigare och är 

enligt plan. Det stora överskottet under 

vårterminen förväntas bli betydligt mindre 

under höstterminen. 

Underliggande enheter uppvisar för tillfället 

även positiva resultat förutom 

vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens 

negativa resultat kopplas till främst svenska för 

invandrare-undervisningen där antalet 

etableranter/nyanlända (enligt 

Migrationsverkets definition) över tid minskat. 

Mätt i finansieringsgrad (antalet studenter som 

räknas till etableranter i förhållande till det 

totala antalet elever) har minskat från 65-70 % 

till årets dryga 40 %. 

Prognos 

Prognosen inom området är att 

interkommunala ersättningar och ersättningar 

till fristående skolor påvisar ett överskott om 

0,7 mnkr och särskolan förväntas ha ett 

underskott på 0,7 mnkr. Vad gäller särskolorna 

är det mycket svårt att prognostisera antalet 

elever inom personkretsen. Antalet ej 

påbörjade eller slutförda särskoleutredningar 

gör att dessa resultat kan komma att inverka 

mycket negativt på enhetens ekonomi. 

Vuxenutbildningen förväntas ha ett underskott 

på 1 mnkr. 

Värt att förtydliga är att det inom 

introduktionsprogrammen (IM) förbereds för 

ett mottagande av specifika elever vi befarar 

behöver särskild undervisning. Inom IM finns 

därför ett mindre planerat överskott som 

verksamheten behöver för denna nya grupp. 

Dialog med socialtjänsten pågår om 

övergripande insatser. Om annan finansiering 

ordnas pekar prognosen istället mot ett 

underskott runt 0,3 mnkr för verksamhet 

Tingsholm. 
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorstöd service 0,2 2,8 2,3 

Fastighet  1,3 2,2 1,0 

IT -0,7 0,0 -0,8 

Kommunservice  6,4 26,3 24,1 

Kost 1,9 6,8 5,4 

Kultur och fritid  16,2 49,4 47,2 

Sektor service  25,3 87,5 79,2 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 83,8 249,2 247,2 

Personalkostnader  38,3 121,2 112,8 

Övriga kostnader 70,8 215,2 213,6 

Nettokostnader 25,3 87,5 79,2 

Budget 30,9 87,5 83,9 

Budgetavvikelse 5,7 0,0 4,7 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   85,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  2,5 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

2018 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 233,1 228,8 231,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 12,0 19,7 15,0 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har påverkat sektor service på flera 
olika sätt. Sektorn har vidtagit åtgärder för att 
underlätta arbetet i verksamheterna samt tagit 
fram rutiner för att undvika smitta. 

Tillfälligt har verksamhet kost utökat 
bemanningen under helgerna för att underlätta 
vid en eventuell sjukfrånvaro. De enhetschefer 
som arbetar i verksamheten har beredskap 
under helgerna för att skapa ett lugn i 
verksamheten samt vara tillgänglig för de 
funderingar som finns. Med anledning av 
rådande situation har åtgärder utförts och det 
handlar om två delar, begränsa smittspridning 
samt att klara bemanningen. Utbudet kring 
måltiderna inom skola/förskola har begränsats 

så som minskat antal sallader till lunchen samt 
gröt till frukosten har tillfälligt utgått från 
menyn. Målsättningen är att det ska finnas två 
rätter att välja på inom skolan. Verksamheten 
har bedömt att ändring av serveringslösning i 
skola/förskola inte är nödvändig för att 
begränsa smittspridning. Tillsammans med 
lärandet har kostverksamheten arbetat för att 
minimera köbildning och trängsel i samband 
med måltiderna. Till de elever som läser på 
distans finns det varm matlåda att hämta på 
någon av kommunens förskolor eller skolor. 
Inom äldreomsorgen har restaurangerna 
stängts ned och alla måltider serveras på 
respektive avdelning. 

På It har enheten ställt om för arbete hemifrån 
samt underlätta för digitala möten. 
Mötesmodulen Teams introducerades på bred 
front till kommunens chefer i mars. Antalet 
anställda som arbetar hemifrån har stigit från 
ca 70 till över 300 per dag. Antalet digitala 
möten i Skype och Teams går stadigt uppåt. It 
arbetar sedan i mars enligt schema och 
alternerar att arbeta på plats eller hemifrån. 
Allt för att minska risken för att alla ska bli 
sjuka samtidigt. Avstämningar och möten sker 
digitalt. 

Lokalvården inom kommunservice stöttar 
äldreomsorgen med utbildning samt personal 
som utför lokalvård på flera äldreboenden i 
kommunen. Lokalvården har tillfälligt utökat 
personalstyrkan med tre årsarbetare för att 
vara förberedda på att sjukfrånvaron i 
verksamhet kan komma att öka under tiden 
Covid-19 pågår. Enheten servicecenter har 
förberett sig på flera olika sätt för att minska 
sårbarheten vid en hög sjukfrånvaro. 
Arbetsuppgifter/uppdrag har gåtts igenom på 
enheten och nytt arbetsschema har tagits fram. 

Kultur och fritid har ställt om inom alla 
verksamheter på ett eller annat sätt. 
Biblioteket/allmänkulturen har fått ställa in 
publika arrangemang och skolkulturen har 
bara genomförts till viss del. Enheten ser också 
att besöksantal på biblioteket har minskat och 
anpassningar har gjorts efter råd och riktlinjer 
som har kommit från Folkhälsomyndigheten. I 
simhallen har gruppverksamhet ställts om, 
simskola har flyttats fram till höstterminen, 
skolbad har utgått samt de personer som köpt 
årskort har erbjudits att frysa sina kort. 
Besökssiffran har sjunkit och det påverkar 
ekonomin stort. Ungas fritid har slutat med all 
verksamhet utanför huset och bedriver bara 
verksamheten i egna lokaler och besöksantalet 
har gått ner drastiskt. Fritidsenheten har 
framförallt påverkats av tappade intäkter, men 
också att föreningslivet har fått ställa om, med 
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inställda matcher, turneringar samt 
arrangemang. Verksamheten har arbetat aktivt 
med att ändå kunna ha igång all verksamhet på 
ett säkert och tryggt sätt. 

It-enheten har rekryterat en driftledare som 
kommer att ersätta tidigare it-controller. 
Tjänsten kommer att innehålla delar av det 
som it-controllern tidigare gjorde samt arbete 
med det dagliga operativa arbetet tillsammans 
med teknikerna.  

Stora delar av enhet fastighetsskötsel har 
samlats i den nyinköpta fastigheten Verktyget 
4. I och med den nya lokalen har enheten 
skapat ett bättre flöde och arbetssituation, 
vilket har bidragit till att arbetet med åtgärder 
av felanmälningar och ronderingar har rullat 
på bra. Projektering för ombyggnad planeras 
att starta upp under våren och planen är att all 
personal inom fastighetsskötsel samt park och 
skog ska vara på plats till sommaren 2021. 

Den 19 januari genomfördes minnesdag av 
Slaget på Åsunden. En lyckad dag med flera 
olika aktiviteter med bland annat ett rollspel 
från slaget på Åsunden. Medel från Sjuhärads 
kommunalförbund har beviljats för att 
fortsätta arbeta med projektet, men delarna i 
projektet har fått skjutas på framtiden. 
Enheterna lokalvård, bad, fritid och ungas 
fritid har från och med 6 april all 
schemaplanering via TimeCare. 
Enhetscheferna ansvarar för 
schemaplaneringen med stöttning från 
planeringsfunktionen. 

Ekonomisk analys 

Alla verksamheter visar ett överskott jämfört 
med budget efter mars månad. 
Personalkostnaderna avviker jämfört med 
budget, där redovisar alla verksamheter ett 
överskott. Sjukfrånvaron har varit hög under 
perioden med anledning av Covid-19, 
sjukfrånvaron har ej kunnat ersättas fullt ut i 
verksamheterna. Alla verksamheter har fått 
ersättning för sjuklönekostnaderna i april 
månad, totalt cirka 0,5 mnkr. 

Fastighet har ett budgetöverskott avseende 
kapitalkostnader och uppvärmningskostnader. 
It redovisar lägre kapitalkostnader än 
budgeterat med anledning av att de större 
investeringarna sker senare under året. 
Kommunservice har ett överskott jämfört med 
budget som är kopplat till intäkter från 
produktionsskogen samt att skötselavtalet har 
lägre kostnader under vintermånaderna. 
Kultur och fritid redovisar större intäkter än 
budgeterat och det beror på 

uthyrningssäsongen av anläggningar och 
lokaler. 

Prognos 

Den samlade bedömningen är att sektor 
service kommer göra ett totalt budgetöverskott 
om 2,5 mnkr. 

Sektorstödet kommer att göra ett 
budgetöverskott om 0,9 mnkr då övergripande 
medel inte kommer gå åt i den utsträckning de 
är budgeterade, samt ett överskott på personal 
då en tillfällig lösning har skett mellan 
sektorchef och verksamhetschef kost. 

Kostverksamhetens prognos för året är ett 
budgetöverskott om 0,9 mnkr, bedömningen 
är att budgeterade medel för personal inte 
förväntas användas i full utsträckning samt 
kompensation av sjuklönekostnaderna bidrar 
till överskottet. It-enheten prognostiserar ett 
överskott om 0,3 mnkr, bedömningen är att 
kostnader för konsult och utbildningar samt 
kapitalkostnader blir lägre än budgeterat. 
Kommunservice bedömer ett budgetöverskott 
om 0,4 mnkr och det beror till stor del av 
kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Kultur och fritids prognos är ett resultat i nivå 
med budget men det finns flera delar som gör 
att prognosen är osäker. Det är svårt att förutse 
vad som kommer ske med intäkterna för bad, 
uthyrning av lokaler samt fotbollsplaner men 
en uppskattning är ett intäktsbortfall på cirka 
0,5 mnkr. Fastighet prognostiserar med ett 
resultat i nivå med budget. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,1 0,4 0,4 

Kostnader  -0,2 -0,8 -0,9 

Resultat efter 

Fin. Poster 
-0,1 -0,4 -0,5 

Koncernbidrag 0,4 1,1 1,3 

Resultat före skatt 0,3 0,7 0,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med april är 0,4 mnkr under 

budget. Prognosen för helår är enligt budget, 

+/-0. 

 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 89,6 275,6 267,3 

Kostnader  -72,0 -234,6 -219,9 

Resultat efter 

Fin. poster 
17,6 41,0 47,4 

Koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner 

-3,3 -30,9 -10,0 

Resultat före skatt 14,3 0,1 37,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   -37,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -37,2 

 
 

Väsentliga händelser 

Året har börjat med en ovanligt mild vinter och 
vår vilket påverkat UEAB på flera sätt. Dels har 
försäljning av el och fjärrvärme varit lägre än 
förväntat och den milda väderleken har även 
medfört att flera anläggningsprojekt kunnat 
fortgå över perioden. 

Under våren har transformatorn i Vist 
mottagningsstation levererats och installation 
pågår. Hökerums reningsverk har fått solceller 
på taket och utbyggnaden av fiber i området 
Tolken-Åsunden har tagit fart igen. Installation 
av fjärrvärme till Hotellet på Lassalyckan 
pågår. 

Kommunens omfattande investeringsplaner 
med bland annat en satsning på asfaltarbete 
driver våra kostnader för sanering av VA-nätet. 
För att undvika ytterligare en grävning i 
området när nätet behöver repareras görs det 
arbetet lämpligen parallellt. 

UEAB har anpassat sitt arbetssätt enligt 
direktiven från Folkhälsomyndigheten för att 
minska smittspridningen av Covid 19 och säkra 
våra resurser vid en eventuell smittspridning 
inom bolaget. Det innebär att många arbetar 
hemifrån, utgår från hemmet och arbetar i 
arbetslag åtskilda från varandra. 

Ekonomisk analys 

Den milda vintern har medfört lägre 
försäljning men i stället möjliggjort mer arbete 
i anläggningsprojekten. Resultat per 20-04-30 
är 14,3 mnkr (14,6 mnkr) före 
bokslutsdispositioner och skatt och prognosen 
för 2020 är 41,7 mnkr. Resultat på sista raden 
beräknas landa på -37,1 mnkr en följd av 
omföring av överuttaget för VA som gjordes 
2019 och återförs till eget kapital. 
Investeringarna uppgick till 30,4 mnkr (30,1 
mnkr) med en prognos om 106,6 mnkr. 
Upplåningen ur kommunens internbank var 
under perioden i genomsnitt ca 270 mnkr. 
Soliditeten är 44% vilket också beräknas bestå 
för 2020. 
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 27,1 92,7 78,9 

Kostnader  -23,2 -72,2 -72,1 

Resultat efter 

Fin. Poster 
3,9 20,5 6,8 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 3,9 20,5 6,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   20,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,3 

 

Väsentliga händelser 

För att säkerställa bolagets egna lokalbehov 
uppförs nu en byggnad med kontors- och 
verksamhetslokaler på Stadsgränsen 2, vilket 
beräknas vara färdigställt hösten 2020. 

Renoveringsarbetet av fönster, dörrar, fasad 
och utemiljö pågår på Prästgårdsliden i 
Hökerum. Projektering pågår för ombyggnad 
av en lokal på Storgatan 36 som tidigare 
inrymt daglig verksamhet, fyra nya lägenheter 
kommer att tillskapas. Installation av nya 
boknings- och passersystem pågår i våra 
fastigheter på Nillas väg vilket kommer att 
driftsättas i maj. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per den 30 april 2019 är 3,9 mnkr. 
Intäkterna i form av bostadshyran höjdes med 
2,2% från 2020-01-01 mot budgeterat 2,95%. 
Den ekonomiska uthyrningsgraden är 98,7% 
mot budgeterat 99%.  

Tack vare en mild vinter är driftskostnaderna 
för värme lägre än budgeterat samtidigt har 
kostnaderna för sopor ökat och överstiger 
budget på grund av ökat antal tömningar och 
fler kärl. Övriga kostnader följer budget. 

Tilläggsköpeskillingen på 12 mnkr för 
avyttringen av Kullen i Ulricehamn AB erlades 
i april 2019 och affären är därmed slutförd. 
Stubo Holding AB avyttrade Kullen i 
Ulricehamn AB år 2016. Stubo Holding AB är 
ett dotterbolag till Stubo AB och en utdelning 
till Stubo AB sker först efter Stubo Holding 
AB:s bolagsstämma 2020-05-13. 

Soliditeten är fortsatt god 30,9 %. Det egna 
kapitalet uppgår till 140 mnkr.  

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,3 1,4 2,1 

Kostnader  -2,9 -10,3 -10,7 

Resultat efter 

Fin. poster 
-2,6 -8,9 -8,6 

Koncernbidrag 2,9 8,9 8,7 

Resultat före skatt 0,3 0,0 0,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Som många andra har bolaget fått ställa om 
arbetssätt och arbetsuppgifter helt och hållet i 
samband med hänsyn till Covid-19. 

Bolagets aktiviteter och 
marknadsföringsinsatser ser annorlunda ut då 
man inte kan träffas fysiskt och träffas i stora 
grupper. 

NUAB kan vara en aktiv del i dialogen mellan 
kommunens företag samt mellan företag och 
kommunen. Det är viktigt att kommunen kan 
ta beslut som hjälper företagen snabbt, vilket vi 
tillsammans också gjort med lokala insatser så 
som till exempel presentkort till kommunens 
anställda och företagskonsulter som kan hjälpa 
företag med rådgivning kostnadsfritt. 

Bolagets verksamhet påverkas snabbt om flera 
skulle bli sjuka samtidigt, då bolaget är litet 
med anställda som har specialkompetenser, 
bolaget har en upparbetad krisplan. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 20-04-30 uppgår till +0,3 mnkr. 

Budget för helår är +/-0,0 mnkr, vilket 

överensstämmer med prognosen. 
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ÄNNU EN HISTORISK MÅNAD TILL  ÄNDA

 
Tillg. 109 Mkr +1,0% Max aktier 15,0% +5,0%

 

• På samma sätt som mars blev en historisk månad i negativ bemärkelse så blev utvecklingen 
för april månad historisk fast till motsatsen. Efter kraftiga penning- och finanspolitiska 
stimulanser, tillsammans med förhoppningar om en snabb ekonomisk återhämtning så blev 
rekylen på aktie- och kreditmarknaden kraftig. Exempelvis ledde uppgången på den 
amerikanska aktiemarknaden till den bästa avkastningsmånaden sedan 1987. Samtidigt har 
restriktionerna i samband med bekämpandet av spridningen av Covid-19 börjat visa sig i den 
makroekonomiska statistiken där effekten på bland annat arbetsmarknader globalt sett 
hittills är värre än under finanskrisen. Den snabba och kraftiga uppgången på 
aktiemarknaden har även medfört att man återigen tagit ut svängarna rejält och prisar in en 
snabb ekonomisk återhämtning, något som inte är så självklart. Stockholmsbörsen (SIX PRX) 
rekylerade upp under månaden med 8,5% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI 
Europe) steg med 6,4% i lokal valuta och 3,9% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden 
(MSCI World) gick också upp under månaden med 11,0% i lokal valuta, vilket motsvarar 8,8% 
upp i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg 9,2% i lokal valuta och var upp 7,0% i svenska 
kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, 
från 25,8% till 23,8%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från 29,7% 
till 26,6% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet föll från 27,1% till 24,1%. Sett till 
valutamarknaden stärktes den svenska kronans mot de flesta större valutorna. Vid 
månadsskiftet handlades en dollar för 9,77 kronor, en euro för 10,69 kronor och ett brittiskt 
pund för 12,30 kronor. På räntemarknaden minskade yielden med 4 punkter till -1,31% för 
den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare 
obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 34 punkter till -1,02%. Yielden för den nominella 
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 8 punkter till 0,33% 
och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) steg med 7 punkter till -0,35%. 
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,15%. 
 

• Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen. 
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  

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

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

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

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

2 . 1  S P E C I F I C ER A T  R I S K M Å L  

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

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av april av 5,3% aktier, varav 1,4% var exponerat mot Sverige och 3,9% mot 
utländska aktier.  
 

 
 

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (96,0%). Andelen likvida medel uppgår till (0%). 
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VÄRDE PAPPERSFÖRTECKNING 2020-04-30  

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2020-04-30. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 109,5 mkr varav ca 0,1 mkr är likvida medel. 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads-

2020-04-30 2020-04-30 avkastning Löptid Rating Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 43 798 6 331 324 0,94% 6% 2,8

SEB High Yield Fund A H-SEK 27 000 4 789 231 3,13% 4% 3,6

SEB Likviditetsfond SEK 2 021 503 20 252 830 0,02% 19% 0,7

Simplicity Företagsobligationer A 67 645 8 050 409 2,37% 7% 0,9

Simplicity Likviditet 175 839 19 414 399 0,51% 18% 0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A 80 013 8 681 288 0,38% 8% 0,0

SPP Grön Obligationsfond 47 849 4 891 113 0,62% 4% 2,7

SPP Korträntefond 44 245 5 206 637 0,13% 5% 0,2

Swedbank Robur Räntefond Kort A 51 572 5 205 673 0,11% 5% 0,5

Öhman FRN Hållbar A 137 746 14 744 350 1,53% 13% 0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 64 303 7 534 341 0,83% 7% 2,7

Totalt nominella räntor 105 101 595 0,82% 96% 0,9

Totalt räntor 105 101 595 0,82% 96% 0,9

SVENSKA AKTIER

Simplicity Småbolag Sverige 1 484 198 583 6,71% 0%

Spiltan Aktiefond Stabil 973 755 486 9,38% 1%

SPP Sverige Plus A 4 399 583 097 9,82% 1%

Totalt direktägda aktier och fonder 1 537 166 9,20% 1%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 1 537 166 9,20% 1%

UTLÄNDSKA AKTIER

SPP Emerging Markets Plus A 1 664 240 343 6,85% 0%

Swedbank Robur Transition Global MEGA 1 893 553 233 8,29% 1%

Öhman Etisk Index Japan 1 121 133 337 3,47% 0%

Öhman Etisk Index USA 1 440 393 320 9,75% 0%

Öhman Global Hållbar A 2 184 578 493 9,47% 1%

Totalt direktägda aktier och fonder 1 898 726 8,41% 2%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 1 898 726 8,41% 2%

Totalt aktier 3 435 892 8,76% 3%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 170 000 0,00% 0%

LFS Invest I 10 668 000 0,00% 1%

Totalt alternativa tillgångar 838 000 0,00% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 77 618 0%

Totalt likvida medel 77 618 0%

TOTALT 109 453 105 1,04% 100% 0,9

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

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

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

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.  

3 . 1  U T V E C K L IN G  J Ä M F Ö R T  M E D  I ND E X  

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,82% 0,15% 0,66%

Svenska aktier SIX PRX 9,20% 8,51% 0,69%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 8,41% 8,50% -0,09%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond 0,00% -0,19% 0,19%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 1,04% 3,50% -2,45%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Räntebärande värdepapper OMRX Total -3,19% 0,69% -3,88%

Svenska aktier SIX PRX -20,15% -11,21% -8,94%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) -14,07% -8,99% -5,08%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond 6,75% 0,56% 6,20%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -10,09% -3,62% -6,47%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI AC World Net TR (SEK), 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.  
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3 . 2  A V S T Ä M N IN G  M O T  T I L L G Å N G S L IM I T E R  

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

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2020-04-30 2020-04-30 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 105 96% 35% 50% 85%

Aktier 3 3% 15% 40% 65%

 varav svenska aktier 1 43% 35% 50% 70%

 varav utländska aktier 2 57% 30% 50% 65%

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

Limiter

 
 

3 . 3  F Ö R V Ä N T A D  T I L L G Å NG S U T V E C K L I N G  

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +2,7% medan de 5% sämsta underskrider -0,8%. Avkastningen är nominellt 
beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 1,1% det kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 109,5

Simulering - 1 år

Medelvärde 110,6 1,1%

5% högsta 112,4 2,7%

5% lägsta 108,6 -0,8%

0,5% lägsta 107,3 -1,9%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 110,2 0,7%

5% högsta 111,8 2,1%

5% lägsta 108,4 -0,9%

0,5% lägsta 107,1 -2,2%

 
 
Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för 
förväntade in- och utflöden.  
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3 . 4  R Ä N T E P O R T F Ö L J E N  

Durationen på den totala portföljen var 0,9 år. 
 

 

3 . 5  A K T I E P O RT F Ö L J E N  

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

REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ

Sverige- 43%

Nordamerika- 30%

Europa- 11%

Asien ex. Japan- 1%

Japan- 6%

Tillväxtmarknader- 9%
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4  DYNAMISK AKTIEALLOKERING  

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en ökad riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 4,1%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 4,1% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieandelen är 15,0%. Innevarande månad 
understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns 
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid 
underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 5,3% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 9,7%. 
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2020-04-30 2020-03-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 109,5 108,3

Skyddsnivå (Mkr) 104,9 104,9

Riskbuffert (Mkr) 4,5 3,3

Aktuell marginal (%) 4,1% 3,1%

Maximal aktieandel 15% 10%

Aktuell aktieexponering (%) 5% 5%
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5  ORDLISTA 

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar 
använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.  
 
Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument  
 
Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan) 
 
Riskmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den 
marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)  
 
Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss 
tidshorisont 
 

Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar. 
Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig. 
 
Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas 
ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
 
Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1 
innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger 
samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är 
korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient 
mellan -1 och +1. 
 
Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte 
äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen. 
 
Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av 
riskkontrollen 
 
Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är 
vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena. 
 
Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som 
en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
 

 

 

 

 

 

 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management 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 Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se. 
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Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
Dnr 2020/192 
 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjer för färdtjänst antas.  
 
Taxorna för det utökade färdtjänstområdet antas enligt nedanstående och gäller från och 
med 1 augusti 2020 
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 194 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 325 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 325 kr/resa  
    
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0-19 
år   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 160 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 262 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 262 kr/resa 

 
Sammanfattning 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 
2016-10-05 § 257 och behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de 
nya riktlinjerna är formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli 
tydligare och bättre anpassat till rådande lagstiftning.   
 
Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller 
färdtjänstområdet och arbetsresor. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från socialchef 
2 Riktlinjer för färdtjänst 

 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-05-07 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
färdtjänst 
Diarienummer 2020/192, löpnummer 1229/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för färdtjänst antas.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxorna för det utökade färdtjänstområdet antas enligt nedanstående och gäller från och 
med 1 augusti 2020 
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 194 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 325 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 325 kr/resa  
    
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0-19 
år   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 160 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 262 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 262 kr/resa 

 
 
Sammanfattning 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 
2016-10-05 § 257 och behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de 
nya riktlinjerna är formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli 
tydligare och bättre anpassat till rådande lagstiftning.   
 
Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller 
färdtjänstområdet och arbetsresor. 
 
 
Ärendet 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst. En färdtjänstresa är en del av 
kollektivtrafiken, där resenären har särskilda behov och behöver hjälp för att kunna 
genomföra resan. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst 
så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. Syftet med riktlinjen är att den 
ska vara ett stöd vid handläggningen av ärenden som rör färdtjänst, för att främja 
rättssäkerhet och likabedömning. Den kan inte inskränka på något som regleras i lag om 
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färdtjänst. Beslut om färdtjänst fattas alltid efter en individuell prövning av individens 
specifika behov och riktlinjen utgör inte någon begränsning i detta.  
 
De nu gällande riktlinjerna för färdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 257 och 
behöver nu revideras. En stor del av de föreslagna förändringarna i de nya riktlinjerna är 
formalia och förändringar i dispositionen för att innehållet ska bli tydligare och bättre 
anpassat till rådande lagstiftning.   
 
Två större förändringar föreslås dock i samband med revideringen och det gäller 
färdtjänstområdet och arbetsresor. 
 
Färdtjänstområdet 
Färdtjänstområdet föreslås utökas till att även omfatta Göteborg och de kommuner som 
ligger på vägen mellan Ulricehamn och Göteborg, det vill säga: Bollebygd, Härryda och 
Mölndal. Hela färdtjänstområdet omfattar då resor inom Ulricehamns kommun samt till och 
från Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, Mullsjö, Tranemo, Bollebygd, Härryda, 
Mölndal och Göteborg.  
 
Anledningen till den föreslagna förändringen är att det är många kommuninvånare som reser 
till och från Göteborg. En inkludering av Göteborg och mellanliggande kommuner gör resan 
enklare för resenären och värnar mer om hans eller hennes integritet. Förändringen tillåter 
större spontanitet i resandet och ingen särskild ansökan om riksfärdtjänst krävs. Som det är 
nu krävs en ansökan om riksfärdtjänst minst tre veckor före resan ska äga rum. Resenären 
behöver också informera om syftet med resan. Detta bedöms vara till fördel för resenären. 
 
En annan konsekvens blir dock att resenären får betala ordinarie färdtjänsttaxa för resan, till 
skillnad den avgift för riksfärdtjänst som beslutas av regeringen 1996 och som är billigare än 
avgiften för färdtjänst.  
 
Förvaltningen bedömer att den ökade kostnaden för färdtjänst jämfört med riksfärdtjänst 
ändå är motiverad med anledning av den ökade integriteten och spontaniteten som det 
innebär för den enskilde resenären att kunna åka färdtjänst istället.  
 
Taxor för utökat färdtjänstområde 
I och med att riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 augusti behöver beslut fattas om 
vilken egenavgift som ska gälla för det utökade färdtjänstområdet. I färdtjänstområdet ingår 
idag Landvetter flygplats, vilket nu ändras till Härryda kommun. Utifrån egenavgiften dit och 
i relation till avstånd i kilometer föreslås egenavgiften inom det utökade färdtjänstområdet 
bli: 
 
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år 
och äldre   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 194 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 325 kr/resa 
Ulricehamn – Göteborg 325 k/resar 
    
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0-19 
år   
Resor hela dygnet   
Ulricehamn – Bollebygd 160 kr/resa 
Ulricehamn – Mölndal 262 kr/resa 



  2020/192, 1229/2020 3(3) 

Ulricehamn – Göteborg 262 kr/resa 
 
 
Arbetsresor  
I nuläget gäller arbetsresor inom hela färdtjänstområdet. Om detta utökas enligt ovanstående 
beskrivning föreslår förvaltningen en ändring så att arbetsresor inte gäller inom hela 
färdtjänstområdet då det inte bedöms rimligt att kommunen ska bekosta arbetsresor som 
sträcker sig till exempelvis Göteborg. Förvaltningen föreslår att arbetsresor kan genomföras 
inom Ulricehamns kommun och till angränsade kommuner, det vill säga Borås, Herrljunga, 
Mullsjö, Tranemo, Jönköping och Falköping). 
 
Utöver detta föreslår förvaltningen att avgifterna för arbetsresor förändras. I nuläget står det 
i riktlinjen att ”Kostnaden för arbetsresor ska motsvara Västtrafiks vid varje tillfälle gällande 
taxa för kollektivtrafik…” Eftersom Västtrafik har ändrat sin zonindelning och taxorna 
bedöms det inte längre rimligt att följa Västtrafiks avgifter. Istället föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige beslutar om egenavgiften för arbetsresor på samma sätt som för 
färdtjänst och övriga taxor.  
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för färdtjänst 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd  Sektor välfärd 
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1 Bakgrund 
Lag om färdtjänst (1997:736) reglerar rätten till färdtjänst där 7 § lyder: ”Tillstånd till 
färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är 
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel”.  

En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om färdtjänst så det framgår vad 
som gäller för Ulricehamns kommun.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen av ärenden som rör 
färdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan inte inskränka på något 
som regleras i lag om färdtjänst. Beslut om färdtjänst fattas alltid efter en individuell 
prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte någon begränsning i detta.  

3 Generellt om färdtjänst 
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken, där resenären har särskilda behov och 
behöver hjälp för att kunna genomföra resan. Tillståndet omfattar inte transporter som av 
någon anledning bekostas av det allmänna: 

 Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor  
 Skolskjuts till förskoleklass, grund- och särskola, enligt 19 kap 15 b och 15 c §§, 10 kap 

32 och 33 §§ samt 11 kap 31 och 32 §§ skollagen (2010:800) 
 Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 

funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
 Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) 

om rehabiliteringsersättning 

Däremot kan en resa från fritidshem vara en färdtjänstresa.  

Färdtjänst är ett beslut om hjälp med transport, så kallad särskild kollektivtrafik.  

3.1 Grunder för färdtjänst 
Färdtjänst kan beviljas till personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer. Med väsentliga svårigheter att förflytta sig menas att man har svårt att, 
även med gånghjälpmedel, förflytta sig inom normalt gångavstånd. Med väsentliga 
svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att man på grund av sitt 
funktionshinder inte kan åka med kollektivtrafik.  
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För att funktionsnedsättningen ska anses vara varaktig behöver den bestå längre tid än 3 
månader.  

Rätt till färdtjänst föreligger inte bara för att allmänna kommunikationer saknas eller 
avgångarna är få. Ett färdtjänsttillstånd är inget hinder för att åka med den allmänna 
kollektivtrafiken om det aktuella hälsotillståndet medger detta.  

4 Färdtjänsttillstånd 
Tillstånd till färdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. Ett 
färdtjänsttillstånd är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. 

För att erhålla ett färdtjänsttillstånd krävs en muntlig eller skriftlig ansökan till en 
färdtjänsthandläggare i Ulricehamns kommun. Ansökan kan behöva kompletteras med 
medicinska underlag för att styrka behovet av ett färdtjänsttillstånd.  

Efter att ansökan inlämnats görs en prövning om förutsättningarna i det individuella fallet 
ger rätt till ett färdtjänsttillstånd eller ej. För personer som uppfyller kravet för att få 
färdtjänst och funktionsnedsättningen bedöms vara permanent, kan ett färdtjänsttillstånd 
utfärdas tills vidare. Om tillståndet är tidsbegränsat är det den sökandes ansvar att lämna in 
en ny ansökan om förnyat färdtjänsttillstånd. Ett färdtjänsttillstånd kan tidsbegränsas och 
förenas med andra föreskrifter om det finns skäl för det.  

I de fall då förutsättningar saknas för att bevilja ett färdtjänsttillstånd leder ansökan till ett 
avslag, det finns då möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten för en rättslig 
prövning. 

Enligt 12 § i lag om färdtjänst får ett färdtjänsttillstånd återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns.  

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser som äventyrar resans säkerhet. 

Om tillståndshavaren folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla. 

5 Barn 
Om sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning. Det är funktionshindret och effekterna av detta som avgör ett 
barns rätt till färdtjänst, inte åldern. Färdtjänst beviljas inte om förflyttningssvårigheterna 
huvudsakligen beror på utvecklingsnivå och bristande mognad.    

5.1 Barnsäkerhetsutrustning 
Om det vid resa med färdtjänst behövs bilbarnstol eller bälteskudde ska detta uppges vid 
beställning av resan. En bilbarnstol för barn 0–9 månader och 9 månader – 4 år samt 
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bälteskudde för barn 4–12 år finns i fordonet efter förbeställning. Beställningscentralen kan 
alltid ge klart besked om vilken utrustning som kan tillhandahållas vid aktuell resa. 

6 Färdsätt  
Den allmänna kollektivtrafiken, som buss och tåg, är anpassad så att den kan användas av så 
många som möjligt. För personer som på grund av funktionshinder inte kan åka med tåg eller 
buss finns färdtjänst som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. 

Transporten i färdtjänst omfattar: 

 Vägen från avresepunkten (räknad från port, tomtgräns eller motsvarande) till 
fordonet 

 Transporten i fordonet 
 Vägen från fordonet till målpunkten (räknad till port, tomtgräns eller motsvarande) 

Den färdtjänstberättigades funktionsförmåga och behov av individuell service ligger till 
grund för val av fordon.  

Färdtjänstresor samordnas ofta så att fler personer kan komma att resa i samma fordon och 
hämtas och lämnas vid olika adresser. För att möjliggöra samordning av resorna kan den 
faktiska avresetiden avvika från den önskade. Den resande ska upplysas om den faktiska 
avresetiden vid beställning av resan. Vid samordning av resor kan restiden förlängas. 

7 Resor 
Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltigt färdtjänstkort eller legitimation. 
Färdtjänstfordonet kan endast göra kortare stopp under vägen och väntar inte medan 
ärenden uträttas.  

Inom Ulricehamns kommuns färdtjänstområde får den färdtjänstberättigade resa obegränsat 
antal resor. Ulricehamns kommuns färdtjänstområde omfattar resor inom Ulricehamns 
kommun samt till och från följande kommuner: Borås, Falköping, Herrljunga, Jönköping, 
Mullsjö, Tranemo, Bollebygd, Härryda, Mölndal och Göteborg. Samtliga resor ska påbörjas 
eller avslutas i Ulricehamns kommun. 

Färdtjänst får nyttjas under alla veckodagar. För information om bestämmelser kring 
bokning och avbeställning av resa hänvisas till färdtjänsthandläggare eller till 
beställningscentralen.  

7.1 Resor i annan kommun 

Tillstånd till resa i annan kommun kan beviljas efter ansökan hos färdtjänsthandläggare. 
Egenavgiften betalas till chauffören efter varje resa. Resa i annan kommun beviljas maximalt 
med 4 enkelresor per vecka. Extra resor kan beviljas vid utbildning/kurs.  
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Om en färdtjänstberättigad flyttar till annan kommun kan upp till 20 enkelresor beviljas 
under första månaden i den nya kommunen. Färdtjänstberättigad betalar samma egenavgift 
och enligt samma betalningsrutin som gäller för resor i annan kommun.  

8 Ledsagare 
Tillstånd till ledsagare ges endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den 
hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är knutet till själva resan och inte det 
behov av hjälp som den enskilde eventuellt behöver vid resmålet. Färdtjänstberättigad som 
beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren kostnadsfritt. Ledsagaren ska kunna vara 
resenären behjälplig under resan. Ledsagaren ska stiga på och av på samma adress som den 
färdtjänstberättigade. 

9 Service 

9.1 Generell service 
Vid alla resor med färdtjänst ska chauffören ge generell service. Det innebär att chauffören 
ska hjälpa resenären in genom dörr i markplan, hjälpa med bilbälte, lasta rollator och, i 
förekommande fall, spänna fast rullstol.  

Den allmänna transportservicen som ges av chauffören är följande: 

Hjälp under resan Allmän transportservice 

 Resa med 
ledsagare 

Resa utan 
ledsagare 

Hjälp i och ur fordonet X X 

Hjälp med handbagage och hjälpmedel i och 
ur fordonet (rollator, kryckor, hopfällbar 
rullstol etc.) 

X X 

Hjälp till/från tomtgräns, port, affärsentré 
eller motsvarande 

- X 

Hjälp med handbagage och hjälpmedel 
till/från tomtgräns, port, affärsentré eller 
motsvarande 

- X 

”Matkassen”, hjälp med maximalt två 
kassar/bagage (max 20 kg) från mötespunkt 
vid affär till/från egen dörr, alternativt till 
mötespunkt vid flyg eller tåg/buss 

- X 
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Hjälp med säkerhetsbälte X X 

Hjälp vid byte av transport - X 

 

9.2 Särskild service 
Vid behov kan individuellt prövad hjälp beviljas för att resan ska kunna genomföras. 
Exempel på individuellt prövad hjälp kan vara ensamåkning, framsätesåkning etc. 

10 Förflyttning i trappor 
Behov av bärstol eller trappklättrare, för att förflytta resenären, ska framgå av 
färdtjänsttillståndet.  

Bärhjälp i trapphus utförs i första hand med hjälp av trappklättrare. Om trappan är utformad 
så att trappklättraren inte fungerar kan bärhjälp ske i bärstol som entreprenören 
tillhandahåller.   

11 Hjälpmedel och bagage 
Hjälpmedel för förflyttning räknas inte som bagage.  

Endast bagage motsvarande vad som kan medtas vid allmän kollektivtrafik får tas med. 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig bagage motsvarande två kassar/väskor. Storleken 
på hela bagaget får dock maximalt ha en volym på motsvarande 50x50x50 cm och vikten får 
maximalt uppgå till 20 kg.  

Vid behov av mer bagage ska detta uppges vid beställningen. Bagaget får inte innebära att ett 
större fordon måste trafikera resan. 

Ledsagare/medresenär ska själv kunna ta hand om sitt bagage. Bagage för ledsagare 
och/eller medresenär är max en normalstor väska/kasse.  

12 Medresenär 
Om resenären önskar har denne rätt att ta med medresenär vid resan. Medresenär bekostar 
själv sin resa med samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Medresenären ska stiga 
på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Egna barn under 12 år får följa med 
gratis på resan. Medföljande av medresenär får inte innebära att ett större eller extra fordon 
måste användas. 
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13 Assistanshund/ledarhund och 
sällskapsdjur 

Examinerad assistanshund/ledarhund får medföras utan extra kostnad. 

Ett (1) sällskapsdjur får medföras vid resa, avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för 
resenären. 

För alla resor där djur medtas ansvarar den färdtjänstberättigade för att djuret transporteras 
på ett säkert sätt, med hjälp av bur, sele eller liknande.  

14 Arbetsresor 
Arbetsresor är en utvidgning av färdtjänst som beviljas med stöd av lag om färdtjänst. 
Arbetsresor beviljas efter individuell prövning och avser resor mellan bostad och arbete, till 
utbildning (där inte rätt till skolskjuts föreligger) eller till dag-/daglig verksamhet för den 
som på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer. Arbetsresor 
beviljas enbart för resor inom Ulricehamns kommun samt till och från angränsande 
kommuner (Borås, Herrljunga, Mullsjö, Tranemo, Jönköping, Falköping). 

Färdtjänst får inte användas för resor som görs i tjänsten, arbetsgivare ska bekosta dessa 
resor, eller för resor inom ramen för eget företagande. Arbetsresor beviljas inte för ideella 
uppdrag. 

För arbetsresor krävs ett särskilt tillstånd som beviljas efter en individuell prövning.  

Arbetsresor går från hemmet till arbetet. Behöver man hämta/lämna barn på förskola innan 
och/eller efter arbetet blir det en färdtjänstresa för den sträckan.  

15 Avgifter 
Kommunfullmäktige fastställer årligen vilka egenavgifter som ska gälla vid färdtjänstresor 
och arbetsresor. Dessa återfinns i kommunens taxebilaga.  

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.  

15.1 Avbeställning av resa 
För färdtjänstresor gäller den upphandlade entreprenörens bestämmelser för avbeställning 
av resa. Kostnader som eventuellt uppstår vid avbokning står den färdtjänstberättigade för. 

15.2 Barn 
Barn (0–19 år) som har färdtjänsttillstånd betalar en reducerad avgift jämfört med vuxna.  
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15.3 Resegaranti 
Om resenären försenas till ankomstplatsen med mer än 20 minuter omfattas resan av 
kommunens resegaranti, under förutsättning att förseningen inte förorsakats av händelser 
som ligger utanför den upphandlade entreprenörens kontroll (force majeure). Med force 
majeure avses olyckor, extrema väderförhållanden (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), 
naturkatastrofer, strejk eller andra samhällshändelser som ligger utanför 
kommunens/entreprenörens kontroll. Resenären kompenseras med att egenavgift inte 
betalas vid nästa resa. 
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Revidering av riktlinjer för riksfärdtjänst 
Dnr 2020/193 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas. 
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av 
kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås 
är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-05-07 från socialchef  
2 Riktlinje för riksfärdtjänst 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-16 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
riksfärdtjänst 
Diarienummer 2020/193, löpnummer 1234/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjen för riksfärdtjänst antas. 
 
Sammanfattning 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av 
kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås 
är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare. 
 
 
Ärendet 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att 
tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för 
Ulricehamns kommun. Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen 
av ärenden som rör riksfärdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan 
inte inskränka på något som regleras i lag om riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst fattas 
alltid efter en individuell prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte 
någon begränsning i detta.  
 
De nu gällande riktlinjerna för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 
och behöver nu revideras.  
 
De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli 
tydligare. Bland annat har punkterna som specificerar när tillståndet kan återkallas tagits 
bort. Formuleringen kring att ledsagare ska vara minst 18 år tas bort, då lämpligheten för 
uppdraget bedöms vara viktigare än ålder.  
 
Formuleringen att barn under 15 år åker med gratis som medresenär, tas bort. 
 
I förslaget till revidering tas beloppen på egenavgiften bort under rubrik 11 och istället 
hänvisas till förordningen som reglerar detta. detta eftersom de kan vara föränderliga över tid 
och då skulle riktlinjerna behöva revideras när förordningen revideras.  
 
I förslaget till ny riktlinje läggs ansvaret för bokning av resor över på den enskilde som själv 
får boka sin resa. Vid en omvärldsanalys ser förvaltningen att det är vanligt förekommande 
att den enskilde själv bokar resan och tar hjälp av anhöriga eller god man om resenären inte 
klarar av att boka en resa på egen hand.  
 
Även ändringar föreslås i att vid en avbokning av resa ska detta göras enligt valt trafikbolags 
bestämmelser för avbeställning av resa. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinje för riksfärdtjänst 
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1 Bakgrund 
Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst där 1 § lyder ”En kommun 
skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för resekostnader för personer 
som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt 
sätt.” 

En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så det framgår 
vad som gäller för Ulricehamns kommun.  

2 Syfte 
Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett stöd vid handläggningen av ärenden som rör 
riksfärdtjänst, för att främja rättssäkerhet och likabedömning. Den kan inte inskränka på 
något som regleras i lag om riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst fattas alltid efter en 
individuell prövning av individens specifika behov och riktlinjen utgör inte någon 
begränsning i detta.  

3 Generellt om riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst får inte till sin helhet nyttjas inom Ulricehamns kommuns färdtjänstområde.  

Tillstånd till riksfärdtjänst fås efter ansökan och när beslut har tagits om detta. Ett beslut om 
riksfärdtjänst som helt eller delvis går den sökande emot kan överklagas till 
Förvaltningsrätten.  

Den som ansöker om riksfärdtjänst behöver inte vara färdtjänstberättigad.  

3.1 Grunder för riksfärdtjänst 
För att ha rätt till riksfärdtjänst måste funktionshindret bedömas vara av bestående karaktär, 
minst 6 månader, och ska på begäran kunna styrkas. Möjlighet att resa med allmänna 
kommunikationer prövas alltid i första hand.  

Tillstånd till riksfärdtjänst ges: 
 

 Om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader 
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte göras utan ledsagare 

 Om ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet 

 Om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan utanför kommunens 
färdtjänstområde 
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4 Riksfärdtjänsttillstånd 
Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i Ulricehamns kommun. 
Tillståndet får meddelas för visst antal resor och/eller viss tid. Tillståndet kan inte ges för 
resor som redan genomförts.  

Tillståndet anger om resan beviljats i form av allmänna kommunikationer eller 
personbil/specialfordon. Tillståndet anger även om rätt till ledsagare beviljats för resan. 

Beviljande av tillstånd ska ske med hänsyn till den sökandes funktionshinder. Beslut om 
generellt tillstånd fattas i samråd med enhetschef.  

Beviljat tillstånd för viss tid (generellt tillstånd) kan återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns. 

5 Barn 
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder.  

6 Färdsätt och resor 

6.1 Färdsätt 
Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med 
ledsagare. Personbil eller specialfordon används om individen på grund av sitt 
funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. 
Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och övriga 
omständigheter.  

 Billigaste färdsätt ska användas vilket innebär följande: 

 I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller 
flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder 
 

 I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med specialfordon 
eller personbil 

 
 I sista hand används specialfordon eller personbil som huvudfärdmedel.  

Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare. Samåkning med anpassade 
fordon tillämpas. 
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6.2 Resor 
Ansökan om riksfärdtjänst ska göras hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 3 veckor 
före resans genomförande. I samband med jul-, nyår-, påsk- och midsommarhelgerna krävs 
att ansökan sker minst 5 veckor före resan eftersom tillgången på transportmedel är 
begränsade.  

För att få ersättning för reskostnader måste ansökan vara beviljad innan resan. 

Resan ska göras inom Sverige och får inte till sin helhet ske inom kommunens 
färdtjänstområde. 

Samordning av resor med personbil och specialfordon sker där det är möjligt. Detta innebär 
att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan. I särskilda fall kan kommunen 
besluta om ensamåkning. 

Vid resor med allmänna kommunikationer ska rabatter och billigaste prisalternativ användas 
i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till funktionshinder och resans ändamål.  

Huvudregeln är att för resor på avstånd upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas en halv dag 
(6 timmar) och för längre resor en hel dag (12 timmar). I samband med större helger kan 
större tidsförskjutningar krävas (maximalt 24 timmar).  

Avsteg från reglerna kan göras med hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet för 
resan.  

6.2.1 Avbeställning av resa 
För riksfärdtjänstresor gäller valt trafikbolags bestämmelser för avbeställning av resa. 
Kostnader som eventuellt uppstår vid avbokning står resenären för. 

7 Ledsagare 
Vid riksfärdtjänst kan ledsagare behöva följa med. Ledsagaren måste stiga på och av på 
samma plats som den riksfärdtjänstberättigade. Ledsagaren ska kunna ge den 
riksfärdtjänstberättigade den hjälp han eller hon behöver under resan.  

Kommunen betalar resan för ledsagaren under förutsättning att detta anses nödvändigt för 
resans genomförande. Ersättning för fram- och återresa för ledsagare kan beviljas om 
omständigheterna så kräver. Om ledsagare återvänder tidigare än den 
riksfärdtjänstberättigade används billigaste färdsätt.  

8 Medresenär 
Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. Vid resa 
med enbart allmänna kommunikationer betalar medresenär hela sin faktiska reskostnad. Vid 
resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär en avgift som är lika stor som 
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egenavgiften för den som beviljats riksfärdtjänst. Vid kombinerad resa 
personbil/specialfordon och allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk 
kostnad för allmänna kommunikationer och egenavgift för sammanlagda sträckan 
personbil/specialfordon enligt förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. Det får dock inte innebära att det krävs extra fordon för resan.  

För barn som följer med som medresenärer gäller aktuellt transportbolags riktlinjer för 
kostnader. För resor i personbil eller specialfordon som utförs av kommunens upphandlade 
entreprenör eller annan entreprenör som utför riksfärdtjänstresor får barn under 12 år följa 
med kostnadsfritt.  

9 Bagage och hjälpmedel 
Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikföretag stadgar. För resa med 
personbil får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas två väskor per resenär 
(max 20 kg totalt). Därutöver får de hjälpmedel som är nödvändiga för själva resans 
genomförande i fordonet alltid medföras.  

Personligt förskrivna hjälpmedel, som inte kan lånas eller hyras på resmålet, får i rimlig 
omfattning tas med.  

Ledsagare/medresenär ska själv kunna ta hand om sitt bagage. 

10 Assistanshund och sällskapsdjur 
På resor med allmänna kommunikationer får sällskapsdjur och assistanshundar medföras 
enligt trafikföretagets anvisningar. För resor med personbil och specialfordon får examinerad 
assistanshund medföras utan kostnad. För resor med personbil och specialfordon får ett (1) 
sällskapsdjur medföras. Avgiften för sällskapsdjuret är densamma som för resenär. Den 
riksfärdtjänstberättigade ansvarar för att djuret transporteras på ett trafiksäkert sätt, i bur, 
med sele eller liknande.  

11 Egenavgifter 
Enligt förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst ska resenären 
betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften.  
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IKT-plan 2020 - Sektor lärande 
Dnr 2020/243 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2020 för sektor lärande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-28 från barn- och utbildningschef  
2 IKT-plan 2020 - Sektor lärande 

 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-28 

Tjänsteskrivelse IKT-plan 2020 - Sektor lärande 
Diarienummer 2020/243, löpnummer 1446/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar IKT-plan 2020 för sektor lärande.  
 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
 
Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2020 för sektor lärande. 
 
 
 
Ärendet 
Barn och elever i Ulricehamns kommun lever i en verklighet och i en kommande framtid där 
förmågan att hantera, analysera och värdera information är nödvändig.  
 
Regeringen har i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet det övergripande 
målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för 
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
 
Regeringen menar att digital kompetens i första hand är en demokratifråga och att alla barn 
och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur 
programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom 
att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. 
 
I samtliga läroplaner framhävs tydligt användningen av informations- och 
kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen i såväl texten om skolans uppdrag och 
kunskapsmål, som i de flesta ämnens kursplaner. 
 
I linje med styrdokumenten vill förvaltningen att Ulricehamns kommun sätter målet att alla 
barn och elever i kommunens skolor ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som 
förstår sin omvärld och aktivt kan medskapa och påverka den demokratiska processen samt 
vara medie- och informationskompetenta. 
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Som stöd i detta arbete har sektor lärande reviderat befintlig IKT-plan och anpassat planen 
till den nationella strategin. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar IKT-plan 
2020 för sektor lärande. 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Förord 
Att inneha digital kompetens innebär att man har kunnat tillägna sig kunskaper om såväl 

hårdvara som mjukvara inom IKT, det vill säga informations- och kommunikationsteknologi. 

Det innefattar förmågan att hantera olika digitala verktyg, till exempel datorer och läsplattor 

samt att behärska digitala kommunikationskanaler för både interaktion och informations-

inhämtning. Man måste också veta hur man hittar och bedömer information på nätet såväl i 

skolan som i arbetet och på fritiden. IKT-verktyg som ett redskap för lärande ska därför vara 

ett dagligt inslag i skolan och användas på ett genomtänkt vis i samarbete mellan lärare och 

lärare, lärare och elev, elev och elev samt skola och hem. Detta för att dels forma en tillgänglig 

och varierad arbetsmiljö, dels för att hålla oss á jour med det som händer i vår närmiljö och i 

övriga världen.  I Ulricehamns kommun och sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en 

röd tråd från förskola och upp till vuxenutbildningen vad gäller förutsättningar och 

likvärdighet. Efter några års arbete befinner vi oss i ett läge med infrastruktur och datortäthet 

som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för oss att fortsätta med revidering och 

implementering av sektorns IKT plan. Denna skrift är sektor lärandes plan för hur detta arbete 

ska utvecklas. 

 

 

Gülsen Özdenkos 

Barn- och utbildningschef 

 
 

 

  

En demokrati kan inte fungera utan välinformerade och engagerade 
medborgare med ett kritiskt öga, och välinformerade medborgare kan inte 
existera utan ett välfungerande utbildningssystem… 

Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet, i SOU2016:30 
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Vår tanke 
Våra barn och elever lever i en verklighet och i en kommande framtid där förmågan att hantera, 

analysera och värdera information är nödvändig. Regeringen har i den nationella digitali-

seringsstrategin för skolväsendet det övergripande målet att det svenska skolväsendet ska vara 

ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 

kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 

Man menar att digital kompetens i första hand är en demokratifråga och att alla barn och elever 

behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering 

styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap 

om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.  

Det framhävs tydligt i våra styrdokument: Förskolans läroplan, Läroplan för grundskolan, 

Läroplan för grundsärskolan, Läroplan för gymnasieskolan, Läroplan för 

gymnasiesärskolan, Läroplan för vuxenutbildningen och Kursplan för kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare, att användningen av informations- och 

kommunikationsteknik som verktyg i undervisningen är av största vikt. 

I linje med styrdokumenten vill vi i Ulricehamns kommun sätta målet att våra barn och elever 

ska få verktygen för att kunna bli världsmedborgare som förstår sin omvärld och aktivt kan 

medskapa och påverka den demokratiska processen samt vara medie- och informations-

kompetenta. 
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1 Strategi och mål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden som ska leda till att det 

övergripande målet uppnås.  

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 

 Likvärdig tillgång och användning 

 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

Vid planering av Ulricehamns kommuns IKT-satsningar är det viktigt att ta avstamp i den 

nationella strategin, varför denna IKT-plan utgår från regeringens fokusområden. 

Ledningsgruppen är ansvariga för målen ska kunna uppnås 

Mål för sektor lärande i Ulricehamns kommun 

 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital 

likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser 

i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 

 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. 

 

Sektor lärande hanterar idag helt eller delvis (mars 2020) 

 5127 digitala enheter (6473 kommunen totalt) 

o 567 lärardatorer 

o 3377 elevdatorer 

o 1183 pekplattor 

 308 accesspunkter (trådlöst nätverk) 
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2 Våra förväntningar 
För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad likvärdighet i 

Ulricehamns förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. 

Här tydliggör vi vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och 

utveckling i hela sektor lärande. 

Alla medarbetare 

 Förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna 

arbetet. 

 Förväntas omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin kontext. 

Pedagoger 

 Förväntas förankra sin undervisning i forskning och beprövad erfarenhet kopplat till 

digitalisering. 

 Förväntas ha god förståelse för och praktisk kunskap kring hur digital kompetens och 

digital didaktik kan användas för att leda till ett bättre lärande. 

 Förväntas att kontinuerligt utveckla och använda digital kompetens och digital teknik för 

undervisning, vilket ska främja barn och elevers lärande. 

 Förväntas ha god förståelse för barn och elevers digitala vardagserfarenheter och utifrån 

dessa skapa ett meningsfullt lärande. 

 Förväntas ha kunskap för att undervisa om och säkerställa ansvarsfullt nyttjande av 

digitala miljöer hos eleverna, när det gäller exempelvis personlig integritet, källkritik, 

upphovsrätt och säkerhet. 

 Förväntas ha kunskap för att säkerställa ansvarsfullt nyttjande av digitala miljöer hos 

förskolebarnen när det gäller exempelvis personlig integritet och säkerhet. 

Rektorer 

 Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete på sin enhet. 

 Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det 

digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala utvecklingsarbetet på enhetsnivå. 

 Förväntas följa upp och tillgodose att pedagoger får stöd i det digitala utvecklingsarbetet 

med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. 

 Förväntas skapa förutsättningar att utveckla personalens digitala kompetens och digitala 

didaktik för undervisning och lärande. 

 Förväntas driva, följa och utvärdera det digitala utvecklingsarbetet för undervisning och 

lärande så att progression skapas och synliggörs. 
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Barn- och utbildningschef, verksamhetschefer, utvecklingsledare, IKT-strateg 
och IKT-utvecklare 

 Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med sektor lärandes fokusområde digitalisering.   

 Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det 

digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet. 

 Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna ska kunna utveckla lärande och 

undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 

 Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i 

organisationen 

 Förväntas följa upp och stödja rektorer i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på 

utbildningens kvalitet och likvärdighet. 

3 Planering, genomförande analys och 
förbättrande åtgärder 

Uppföljning och utvärdering är en central del i vårt systematiska kvalitetsarbete och därmed 

blir uppföljningen en kvalitetssäkring av det strategiska arbetet framöver. För att få en bild av 

nuläget ska vi använda oss av verktyget LIKA, som är ett skattningsverktyg från SKR och är 

tänkt som ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till ledning för att tydliggöra 

vad digitaliseringen innebär och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. 

 

4 Lärplattformar och digitala resurser 

Lärplattformar 

I våra lärplattformar samlar läraren de resurser och aktiviteter som eleverna ska arbeta med.  

I förskola, grundskola och särskola sker all kommunikation mellan hem och skola som anslag 

och meddelanden via InfoMentor. I InfoMentors bedömningsdel kopplar man Skolverkets 

läroplansmål till alla bedömningar man gör så att de blir synliga för både elever och föräldrar. 

Det ger även rektor möjlighet att följa resultaten för elevernas kunskapsutveckling.  

På Tingsholmsgymnasiet används Studybee och Omdöme24 för dokumentation och 

bedömning.  

Digitala resurser  

G-suite är en samarbetsyta där elever och lärare arbetar formativt, kommunicerar och skapar 

de arbeten som senare bedöms i lärplattformarna. I G-suite finns ett antal olika tjänster som 

ger möjlighet att samla lärresurser på ett lättillgängligt sätt för eleverna. Exempel på tjänster 
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som ingår är: Google Classroom, Docs, Sheets, Drive, Hangouts, Maps, Gmail, Translate och 

Youtube.  

All frånvaro, inklusive ledighetsansökan, kommer att hanteras i Skola24 från och med läsåret 

2020/2021 med säker inloggning för vårdnadshavare (BankId). 

Under läsåret 2018/2019 har en skolmodul i Stratsys implementerats för skolledning för att 

effektivisera och tydliggöra skolans systematiska kvalitetsarbete. Under läsåret 2019/2020 

fördjupas implementeringen i form av workshops och arbete i skarpt läge för alla 

chefspositioner. Läsåret 2020/2021 ska all personal på enheterna vara delaktiga i SKA-arbetet. 

5 Likvärdig tillgång och användning 

Nuläge 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan 

till vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg.  

 I förskolan finns minst en dator och en lärplatta per avdelning.  

 I förskoleklassen samsas eleverna om en enhet per cirka fem elever. 

 Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång till 

en personligt knuten digital enhet.  

 Tillgång till trådlöst internet finns på alla skolenheter.  

 Lärarnas hanterade datorer supporteras delvis av IT-enheten när det gäller nätverk och 

programvaror 

 LITS, Lokalt IT Stöd, handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, 

lösenordbyten och frågor kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också garantiärenden, 

ominstallation och viss programinstallation. Elevdatorerna hanteras helt av LITS. 

 IKT-pedagoger finns på gymnasiet, på högstadieskolorna samt i särskolan.  

 

Mål 

 Förtätning av digitala enheter bland fritidshemspersonal. 

 Förtätning av digitala enheter i förskoleklass för att uppnå en enhet per elev. 

 Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov digitalt. 

Det är viktigt att säkerställa kapacitet för framtida krav. 

 Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn. 

 Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-pedagoger.  
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6 IKT-organisation 
Inom sektor lärande finns i dagsläget följande grupper inom IKT: 

LITS – Lokal IT Support  

Sektorsövergripande. Består av lokal IT-support som handhar företrädesvis hårdvara och 

kontakt med IT gällande enheter, lösenordbyten samt frågor gällande trådlöst nätverk. 

Gruppen består huvudsakligen av skolvaktmästare. Förskolans tillgång till IT-support behöver 

särskilt beaktas. 

Förskolans IKT-grupp 

Består av en representant per förskoleområde, vilka träffas fyra gånger per år. Medlemmarna 

i gruppen är även administratörer för InfoMentor. En representant från utvecklingsenheten 

sammankallar och deltar, likaså en rektorsrepresentant (rullande uppgift). 

Pedagogisk utvecklingsgrupp  

Är sektorsövergripande. Gruppen har i sitt uppdrag att omvärldsbevaka, visa på goda exempel 

gällande betyg och bedömning samt utveckla användandet i våra lärplattformar och sektorns 

andra digitala verktyg. Gruppen är sammansatt av pedagoger från alla verksamheter. 

App-grupp 

Består av medlemmar från förskolan, särskolan, centrala elevhälsan, VUX och grundskolan. 

Gruppen utvärderar och säkerställer kvalitet och säkerhet för appar som nyttjas i 

verksamheten. 

Beslutsfattande grupper/nivåer 

 ULL – Utökad Lärande Ledning – Gruppen består av barn- och utbildningschef, 

verksamhetschefer, och enheten för skolutveckling och stöd. Gruppen beslutar om 

övergripande sektorsfrågor gällande IKT. 

 IT-forum Utveckling – Gruppen består av representanter från samtliga kommunala 

verksamheter och hanterar utvecklingsärenden såsom inköp av verksamhetssystem. 

 IT-forum Drift – Gruppen består av representanter från samtliga kommunala 

verksamheter och hanterar driftsärenden och hårdvarufrågor. 

 IT-Styrgrupp – Högsta beslutande organ med deltagare från både Ulricehamn och 

Tranemo kommun. Här hamnar de ärenden som bereds i de underliggande grupperna. 
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7 Bilaga  

7.1 Verksamhetssystem 

Program Beskrivning Underliggande program 

Tieto education Elevregistersystem Betygswebb 

Lifecare 

PMO (Profdoc Medical 

Office)  

I PMO, journalsystem, 

samlas all dokumentation 

från elevhälsans alla olika 

insatser. 

 

InfoMentor Lärplattform som är 

strukturerad kring 

läroplanen (förskola, 

grundskola) och kopplar 

samman hela processen från 

planering till bedömning. 

 

Skola24 Omdöme Hanterar elevens skriftliga 

individuella utvecklingsplan.  

Underlag för lärarens 

information och 

kommunikation till elev och 

förälder 

 

Skola24 Frånvaro Frånvarohantering  Ledighetsansökan 

Skola24 Schema Avancerad schemaläggning, 

tjänstefördelning och 

rapporter 

 

StudyBee StudyBee är ett verktyg för 

formativ och summativ 

matrisbedömning mot 

skolverkets kunskapskrav 

direkt i Google Classroom. 

 

Google G-suite En uppsättning verktyg som 

utformats för att ge elever 

och lärare större möjligheter 

när de lär sig och skapar 

tillsammans. 
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7.2 Program med kommunlicenser 

Program Beskrivning Underliggande program 

ClaroReadPro Talsyntes I detta ingår även 

ClaroScreenRuler som är en 

läslinjal på dator. 

ClaroView Färgfilter på 

dator 

ClaroCapture Samlar text 

från olika dokument och 

webbsidor. Det ger en 

projektfil med 

innehållsförteckning, text 

och källförteckning 

ClaroBookreader Kan öppna 

upp PDF-filer och 

därigenom är det möjligt att 

få dem upplästa 

ClaroIdeas Mindmapping 

StavaRex Rättstavningsprogram, speciellt 

utformat för elever med dyslexi 

 

Lexia Övningsarkiv riktat till barn, ungdomar 

och vuxna med språkligt betingade 

inlärningssvårigheter, t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter. 

I Lexia finns också Provia 

som är ett testverktyg för 

Lexia 

Skolstil Ordbehandlare där bokstäverna ser ut 

som de gör när de skrivs för hand. 

I skolstil ligger Skapa 

Övning och Skolljuda som är 

en talsyntes. 

  

7.3 Webbaserade tjänster 

Program Beskrivning 

Mattebas Utformat för skolår F-2, specialundervisning i senare årskurser samt 

särskolan. Matteknep BAS tränar grundläggande matematik. 

Matteknep Nivå 1 

och 2 

Utformat för skolår 3-9 samt gymnasium och komvux. Innehållet 

riktas mot de baskunskaper som krävs för att klara grundskolan. 
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Landguiden Information och statistik om alla världens länder, konflikter och 

organisationer.  

NE 

(Nationalencyklo

pedin) 

Uppslagsverk, ordböcker, filmer och läromedel 

ILT 

Inläsningstjänst 

Inlästa läromedel för grundskola och gymnasium som ger elever fler 

sätt att ta till sig kunskap med tillgång till vårt utbud av ljudböcker, 

talböcker och fulltextböcker. 

Pollyglutt Flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan 

Studiestöd på 

modersmål 

Förutom översättningar finns det pedagogiska bearbetningar på 

elevens modersmål i form av ljudböcker 

Skolplus Resurs på webben med material och övningar inom en mängd ämnen 

 

7.4 Appar 

Ca 250 applikationer för pekplattor Hanteras centralt via MDM-lösning 

15 applikationer i QlikView I QlikView analyseras data för att få stöd vid 

beslutsfattande. Kopplat till våra 

verksamhetssystem 

Tillägg och appar till Google G-suite Bland annat talsyntes 
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Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse för alla elever i 
sektor lärande 2020-2021 
Dnr 2020/250 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor 
lärande 2020 – 2021. 
 
Sammanfattning 
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet - både verksamheternas enskilda och det sektors-
övergripande - har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden 
som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. 
Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet:  

 Digitalisering 
 Inkludering  
 Övergångar  

 
Sju faktorer som påverkar måluppfyllelse har identifierats. Därmed är dessa prioriterade 
inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektornivå. De sju faktorerna är: 

 Betyg 
 Kön 
 Åtgärdsprogram 
 Nyanländas lärande 
 Skolnärvaro 
 Trygghet och studiero 
 Lärarbehörighet 

 
Som stöd i arbetet har sektor lärande utarbetat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för 
alla elever 2020 – 2021. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Handlingsplan – 
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från barn- och utbildningschef 
2 Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
  

 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-30 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan - Ökad måluppfyllelse 
för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
Diarienummer 2020/250, löpnummer 1470/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan – Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 
2020 – 2021. 
 
Sammanfattning 
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet - både verksamheternas enskilda och det sektors-
övergripande - har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden 
som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. 
Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet:  

 Digitalisering 
 Inkludering  
 Övergångar  

 
Sju faktorer som påverkar måluppfyllelse har identifierats. Därmed är dessa prioriterade 
inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektornivå. De sju faktorerna är: 

 Betyg 
 Kön 
 Åtgärdsprogram 
 Nyanländas lärande 
 Skolnärvaro 
 Trygghet och studiero 
 Lärarbehörighet 

 
Som stöd i arbetet har sektor lärande utarbetat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för 
alla elever 2020 – 2021. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Handlingsplan – 
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021. 
 
 
Ärendet 
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet - både verksamheternas enskilda och det sektors-
övergripande - har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden 
som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. 
Sektor lärandes årligen återkommande elevenkäter (kallad attitydundersökning) visar att 
eleverna i Ulricehamns kommun överlag känner sig trygga i skolan, däremot sticker studiero 
ut som en avvikelse. 
Sektor lärande vill tillgodose en skola som är tillgänglig och likvärdig för alla elever. Ett 
utvecklingsarbete är initierat gällande elever i behov av särskilt stöd och nyanlända elever. 
Ämnesanlysen över tid visar särskilt att resultaten i matematik är lägre hos de elever som går 
i årskurserna 7-9. Dessa resultat är återkommande över tid. 
 
Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet:  
 Digitalisering 
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 Inkludering  
 Övergångar  
 
Sju faktorer som påverkar måluppfyllelse har identifierats. Därmed är dessa prioriterade 
inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektornivå. De sju faktorerna är: 
 Betyg 
 Kön 
 Åtgärdsprogram 
 Nyanländas lärande 
 Skolnärvaro 
 Trygghet och studiero 
 Lärarbehörighet 
 
Som stöd i arbetet har sektor lärande utarbetat en handlingsplan för ökad måluppfyllelse för 
alla elever 2020 – 2021. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Handlingsplan – 
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020 – 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 
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Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
Verksamhetschef Tingsholm 
Verksamhetschef skolutveckling och stöd 
Författningshandboken 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
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SKOLUTVECKLING  

En avsiktlig och genomtänkt förändringsprocess – att förändra strukturer, 

regler, normer, föreställningar, vanor och arbetsmönster - som direkt eller 

över en längre tidsperiod hjälper eleverna att förbättra sin inlärning och 

utveckling. 

(Lander och Ekholm 2005; jfr Velzen et al 1985; Dalin 1994; Hameyer 2003; Early & Weindling 2004; Hopkins 2005: 

Håkansson & Sundberg 2016) 
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1 Bakgrund 
Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet - både verksamheternas enskilda och den sektors-

övergripande - har rektorer, verksamhetschefer och skolchef identifierat ett antal områden 

som behöver prioriteras för att öka måluppfyllelsen för kommunens elever. 

Sektorns årligen återkommande elevenkäter (kallad attitydundersökning) visar att eleverna i 

Ulricehamns kommun överlag känner sig trygga i skolan, däremot sticker studiero ut som en 

avvikelse. 

Sektorn vill tillgodose en skola som är tillgänglig och likvärdig för alla elever och ett 

utvecklingsarbete är initierad gällande elever i behov av särskilt stöd och nyanlända elever. 

Ämnesanalysen över tid visar särskilt att resultaten i matematik är lägre hos de elever som går 

i årskurserna 7-9. Dessa resultat är återkommande över tid. 

2 Systematiskt kvalitetsarbete i sektor 
lärande 

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. Den skolmodul som 

skapades i verktyget Stratsys inför hösten 2018, Kvalitet för skola, har utvecklats ytterligare 

och under läsåret 2019-2020 arbetar rektorerna med att involvera personalen i det praktiska 

arbetet på den egna enheten. Skolutvecklingsenheten bistår rektorerna med workshops och 

enskild stöttning, både för att ta fram enhetsmål, aktiviteter/insatser och indikatorer 1 och för 

att vidareutveckla Kvalitet för skola. Skolutvecklingsenheten tar även fram ett analysmaterial 

som är obligatoriskt för alla verksamheter och som verkar för att det systematiska kvalitets-

arbetet i sektor lärande levandegörs för all personal inom sektorn. 

2.1 Fokusområden 

Sektor lärande har tre fokusområden, vilka också är en del av det systematiska kvalitetsarbetet:  

o Digitalisering 

o Inkludering  

o Övergångar  

 

1 Det sätt man använder för att mäta vilket resultat man fått och om man nått det mål man önskat genom den 

aktivitet man genomfört. 
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2.2 Prioriterade områden inför analys 

Sektor lärande har identifierat sju analysfaktorer som påverkar måluppfyllelse. Därmed är 

dessa prioriterade inför analysarbetet, från enhetsnivå till sektorsnivå. Under åtgärder 

beskrivs de processer som planeras att starta och/eller redan är igång för att nå ökad 

måluppfyllelse bland kommunens elever. De sju faktorerna är: 

o Betygsnivåer 

o Kön 

o Åtgärdsprogram 

o Nyanländas lärande 

o Skolnärvaro 

o Trygghet och studiero 

o Lärarbehörighet 

3 Redovisning av åtgärder 

3.1 Åtgärder inom fokusområde digitalisering 

IKT-plan 

Att inneha digital kompetens innebär att man har kunnat tillägna sig kunskaper om såväl 

hårdvara som mjukvara inom IKT, det vill säga inom informations- och kommunikations-

teknologi. Det innefattar förmågan att hantera olika digitala verktyg, till exempel datorer och 

läsplattor samt att behärska digitala kommunikationskanaler för både interaktion och 

informationsinhämtning. Man måste också veta hur man hittar och bedömer information på 

nätet såväl i skolan som i arbetet och på fritiden. IKT-verktyg som ett redskap för lärande ska 

därför vara ett dagligt inslag i skolan och användas på ett genomtänkt vis i samarbete mellan 

lärare och lärare, lärare och elev, elev och elev samt skola och hem. Arbetssättet ska forma en 

tillgänglig och varierad arbetsmiljö samt hålla oss á jour med det som händer i vår närmiljö 

och i övriga världen. I Ulricehamns kommun och sektor lärande arbetar vi ständigt med att 

skapa en röd tråd från förskola och upp till vuxenutbildningen vad gäller förutsättningar och 

likvärdighet. Genom vårt utvecklingsarbete befinner vi oss i ett läge med infrastruktur och 

datortäthet som motsvarar de nationella målen. Sektorn fortsätter således med 

implementering och revidering av sektorns IKT plan. 

Ansvariga för arbetet att 

upprätta en IKT-plan för 

sektor lärande: 

Thomas Björnberg, IKT-strateg, sektor lärande  

Evelina Kongbäck, systemförvaltare, sektor lärande 

Petra Ekström, utvecklingsledare, sektor lärande 
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3.2 Åtgärder inom fokusområde inkludering 

DATE – ett pedagogiskt verktyg 

DATE 2 ett verktyg från Specialpedagogiska myndigheten och framtaget för att nå målen i 

läroplanen utifrån tillgänglig lärmiljö och inkludering. Verktyget används inom förskolan och 

som komplement till PALS-arbetet inom grundskolan. När vi lyckas att nå målen kommer vi 

att nå en hög måluppfyllelse inom förskolan som gynnar alla barn. Detta gäller alla barn, inte 

bara barn som behöver särskilt stöd eller anpassningar. 

Ansvarig för fortbildningen: Respektive rektor  

 

Inrättande av flexenheter 

Sektor lärande har fått ett särskilt politiskt uppdrag att skapa en ny struktur för att kunna utöka 

möjligheten att möta de elever som har extraordinära behov av särskilt stöd.  I Ulricehamns 

kommun skapar vi en gemenskap för alla våra barn/elever där alla har en självklar plats. Vi 

erbjuder tillgängliga lärmiljöer som ger de förutsättningar som krävs för att alla barn/elever 

ska kunna vara delaktiga i utbildningsverksamheten utifrån sina egna förutsättningar för ökad 

måluppfyllelse. 

Styrgrupp  Elisabeth Johansson, verksamhetschef grundskola 

Ann-Christin Barsjö Stomberg, verksamhetschef skolutveckling och 

stöd  

Ansvariga för att genomföra 

arbetet med att inrätta 

flexenheter: 

Ulrika Englund, enhetschef för centrala elevhälsan 

Ingela Alkanius, rektor F-6 

Caroline Ahl, rektor F-6 från och med 20-05-18 

Fredrik Håkansson, rektor 7-9 

Beleen Wisén Hansson, rektor 7-9 

Anette Carlsson, specialpedagog 

Susanne Elvestål, specialpedagog 

 

Saknad och efterfrågad 

Utvecklingsarbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro likaså åtgärda frånvaro och 

arbete med att få tillbaka elever med långvarig problematisk frånvaro till skolan. Syfte: 

 Hitta arbetssätt och rutiner för närvaroarbetet samt att fånga upp elever som hamnat i 

långvarig problematisk frånvaro, få tillbaka dem och behålla dem i skolan. 

 Ge verksamheterna stöd i deras arbete med elevgruppen. 

 

2 DATE står för Delaktighet, Attityder, Tillgänglighet, Elever 
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 Säkerställa likvärdigheten i utförandet av närvaroarbetet inom skolenheterna.  

 Stödja skolans arbete i att nå och möta alla elever i Ulricehamns kommun samt att få 

eleverna att känna sig sedda och uppleva tillhörighet till skolan. 

 

Styrgrupp Elisabeth Johansson, verksamhetschef grundskola 

Ann-Christin Barsjö Stomberg, verksamhetschef skolutveckling och 

stöd  

Ansvariga för att genomföra 

arbetet med Saknad och 

efterfrågad: 

Phuong Tu Hua Persson, specialpedagog 

Ellis Borg, kurator 

Samverkan för ungas hälsa 

Den elevhälsobaserade modellen för tidiga insatser bygger på att flera huvudmän i regionen 

och verksamheter ska arbeta tillsammans för att erbjuda tidiga och effektiva insatser till barn 

och unga. Det förutsätter att det är tydligt hur man ska arbeta, både för de som ska ge eller 

ansvara för insatser inom ramen för modellen och för andra närliggande verksamheter. 

Handlingsplanen – Ulricehamnsmodellen - syftar till att insatser ska samordnas och sättas in 

så tidigt som möjligt. Tidiga insatser stödjer barn/ungdomar i sin utveckling och ökar 

förutsättningarna för att elever ska klara sin skolgång. Genom samverkan kan mönster brytas 

och ett skyddande nätverk skapas. I nuläget gäller Ulricehamnsmodellen årskurs 7-9, men 

planen är att även F-6 ska gå in i insatsen. 

PALS 3är en del av arbetet inom Ulricehamnsmodellen där alla grundskolor arbetar med 

modellen som bygger på att motverka beteendeproblem och tydligt visa på förväntningar på 

våra elever och vuxna runt om dem. PALS bygger på att lyfta det positiva och skapa en trygg 

lärmiljö – vilket på sikt ökar måluppfyllelsen. 

Projektledare för 

Samverkan för ungas hälsa: 

Ingrid Gotting, projektledare sektor lärande 

 

Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 

Under tre år erbjuder Skolverket ett dialogbaserat processtöd som består av olika metoder och 

verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Målet är att stärka 

huvudmannens förmåga att på både kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn 

och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Skolverkets uppdrag är att stärka 

 

3 Positiv, beteende, inlärningsmiljö, samarbete mellan personal och elever. På norska: Positiv, Atferd, 

Läringsmiljö, Samhandling 
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utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med ett 

annat modersmål än svenska. 

Ulricehamns kommun påbörjade detta arbete i januari 2020 och ingår i urvalsgrupp nummer 

9. Arbetet pågår under sex terminer varav man under den första terminen gör en nulägesanalys 

och under den andra upprättar en plan för vidare arbete. Skolverkets processtödjare är 

involverade under hela arbetet och är således även med vid den slutliga 

utvärderingen/uppföljningen. Det är ett riktat stöd från Skolverket och i projektet kan dessa 

bevilja anslag för att genomföra planen. 

 

Lokala teamet för 

NYA: 

Gülsen Özdenkos, skolchef 

Ann-Christine Barsjö Stomberg, verksamhetschef skolutveckling och stöd 

Thony Kankare, verksamhetschef skolområde Tingsholm 

Margareta Andersson, biträdande rektor modersmål 

Ulrika Englund, enhetschef för centrala elevhälsan 

 

3.3 Åtgärder inom fokusområde övergångar 

Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

I Ulricehamn har elevernas måluppfyllelse i matematik i årskurs 6 under ett flertal år legat 

över riksgenomsnittet, medan måluppfyllelsen i matematik i årskurs 9 generellt legat under 

det samma. Resultatet försämras mellan årskurs 6 och 7 samt årskurs 7 och 8. I den 

sommarskola som är obligatorisk att anordna är det matematik som undervisningen haft sitt 

fokus på och efter avslutad kurs har eleverna nått ett godkänt eller högre betyg i ämnet. 

Trenden är dock att flera av de elever som läst sommarskola efter årskurs 9 inte klarar 

matematiken då de kommer upp på gymnasiet. För att komma tillrätta med den låga 

måluppfyllelsen i matematik, planeras ett flertal åtgärder, från förskoleklass till och med 

årskurs 9 i grundskolan. Detta beskrivs i Grundskolans plan för ökad måluppfyllelse i 

matematik 2020-2024 och som kommer att gälla från den 18 juni samma år. Planen sträcker 

sig över fem år och innehåller både påbörjade insatser och kartläggningar för att kunna ta fram 

ytterligare insatser. Planen följs upp och utvärderas vid terminsavstämningarna den 15 

oktober och 15 mars, samt i samband med terminsavslut i december och juni. Den utvärderas, 

analyseras och revideras i sin helhet vid varje läsårsslut. 

Ansvariga för arbetet med 

att upprätta en plan för 

ökad måluppfyllelse i 

matematik: 

Daniel Gustafsson, biträdande rektor 7-9 

Ingela Alkanius, rektor F-6 

Petra Ekström, utvecklingsledare sektor lärande 
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Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 
Dnr 2020/251 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 
2020 – 2024. 
 
Sammanfattning 
Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i 
årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots 
insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern 
genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.  
 
I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att 
upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för 
ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-04-30 från barn- och utbildningschef 
2 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-04-30 

Tjänsteskrivelse Grundskolans handlingsplan för ökad 
måluppfyllelse i matematik 2020-2024 
Diarienummer 2020/251, löpnummer 1471/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 
2020 – 2024. 
 
Sammanfattning 
Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i 
årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots 
insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern 
genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.  
 
I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att 
upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för 
ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024. 
 
 
Ärendet 
Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i 
årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots 
insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern 
genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun.  
 
Tanken var att denna genomlysning skulle utgå från de så kallade Diamantdiagnoserna som 
har använts i Ulricehamns kommun sedan 2009 i syfte att synliggöra elevernas 
kunskapsutveckling och som man önskade skulle implementeras även på högstadieskolorna.  
 
I den genomlysning som gjordes identifierades ett flertal behov, bland annat ett behov att 
upprätta en långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Med hänvisning till det som framkom så har sektor lärande upprättat en handlingsplan för 
ökad måluppfyllelse i matematik. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020 – 2024. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 
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Författningshandboken 
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Förord 
 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets besluts-

processer enligt kursplan i matematik.  

Eftersom globaliseringen ständigt ställer oss inför nya utmaningar utmanas utbildningen 

generellt i sin sociala och ekonomiska roll dessutom. 

EU (Europeiska unionen) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling) belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser 

och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart 

samt stärka sitt humankapital. EU och OECD har tagit fram åtta nyckelkompetenser. En av 

nyckelkompetenserna är matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens.  

Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och sysselsättning. Därför anser jag att matematik är i 

högsta grad en demokratisk rättighet och utgör således en grund för ett demokratiskt samhälle. 

Enligt förskolans läroplan ska utbildningen inom förskolan alltid vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges 

förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. 

För sektor lärande är det viktigt att matematikutbildningen börjar redan i förskolan och följer 

en röd tråd genom barnens och elevernas utbildningstid i Ulricehamns kommun. Denna 

handlingsplan är framtagen i syfte att erbjuda en kvalitativ matematikutbildning för alla våra 

barn och elever i Ulricehamn.  

 

2020-04-29 

Gülsen Özdenkos  

Skolchef, Ulricehamns kommun 
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1 Bakgrund och nuläge 
Eftersom skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 samt den låga måluppfyllelsen i matematik i 

årskurs 9 har uppmärksammats av verksamheterna under ett par års tid och att det trots 

insatser inte blivit någon förändring, valde sektor lärande att våren 2018 göra en extern 

genomlysning av matematikundervisningen i Ulricehamns kommun. Tanken var att denna 

genomlysning skulle utgå från de så kallade Diamantdiagnoserna som har använts i 

Ulricehamns kommun sedan 2009 i syfte att synliggöra elevernas kunskapsutveckling och som 

man önskade skulle implementeras även på högstadieskolorna. Uppdraget gick till Madeleine 

Löwing, fil.dr i matematikdidaktik som varit en av dem som tagit fram materialet för dessa 

diagnoser.  

Efter några inledande träffar med verksamhet för skolutveckling, verksamhetschef, rektorer 

och kommunens matematikutvecklare kom sektorn fram till att Löwing också skulle göra en 

undersökning kring elevernas kunskaper i multiplikationstabellen i årskurs 6 och 7, ett av de 

problem som elever har svårt att behärska på högstadiet. Denna kartläggning, som 

genomfördes i maj 2018, visade att en alltför stor del av eleverna i dåvarande årskurs 6 och 7 

inte behärskade tabellerna. Beslut togs att insatser skulle sättas in i dessa årskurser redan 

under hösten. 

Hösten 2018 startades således utvecklingsarbetet tillsammans med Madeleine Löwing och det 

innebar bland annat att hon skulle stötta en grupp med tre till fyra lärare som undervisade i 

matematik i årskurs 7. Eftersom arbetet under hösten gick trögt, valde man att göra ett omtag 

under vårterminen och även Timmele rektorsområde kom med i projektet.  

Identifiering av behov 

Under hösten 2019 gick skolledning och skolutveckling inom sektor lärande noggrant igenom 

måluppfyllelse och resultat samt Madeleine Löwings rapport. Följande behov identifierades: 

✓ En långsiktig handlingsplan för matematikutvecklingen i Ulricehamns kommun ska 

upprättas. 

✓ En utredning kring hur Diamantdiagnoserna ska användas ska göra. Detta för att utröna 

om de ska användas i den omfattning som de har gjort hittills och om de ska användas 

som fördiagnoser inför ett nytt arbetsområde eller som uppföljningsverktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet på kommunnivå. 

✓ En högre nivå av samverkan när det gäller innehåll, diagnoser med mera, anpassade för 

årskurs 7-9.  

✓ Kommunens förstelärare i matematik ska involveras ytterligare i arbetet och vara en 

drivkraft i utvecklingen. Man behöver även göra en översyn gällande uppdragen som 

förstelärare i matematik för att se om det behövs fler eller om de befintliga ska vara mer 

strategiskt placerade. 

✓ Ett omtag ska göras när det gäller kommunens matematikutvecklingsgrupp (nätverk för 

matematikutvecklare) och ansvariga ska se över vem och vilka ska ingå, vad syftet är med 

gruppen och vad agendan ska vara.  
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✓ Det stödmaterial som Timmele skolområde påbörjat med stöd av Madeleine Löwing ska 

slutföras, för att sedan lämnas på remiss i matematikutvecklingsgruppen, förstelärarna i 

matematik, rektorerna och verksamhetschefen. Stödmaterialet ska omfatta vilka områden 

som ska behärskas i årskurserna F-6 inom matematiken och är ett material som ska 

användas av alla skolor. 

✓ Matematikutvecklingen blir en del i Övergångar, ett av sektor lärandes tre fokusområden 

(de två andra är Inkludering och Digitalisering). 

Nedan kan man läsa en sammanfattning av de slutsatser och analyser Madeleine Löwing kom 

fram till i sin rapport efter avslutad genomlysning. Rapporten lämnades till sektor lärande i 

augusti 2019 och analysen ligger delvis till grund för denna plan. Kursiverad text är hämtad 

från rapporten: 

Skolverket tillhandahåller olika nationella kartläggningsmaterial och Diamant är ett av 

dessa. Diamantdiagnoserna är konstruerade så att de ska hjälpa den enskilda läraren att 

följa elevernas kunskapsutveckling. Det är uppbyggt så att det kan användas som ett verktyg 

för olika ändamål: 

✓ För att kartlägga och följa upp den enskilde elevens kunskapsutveckling 

✓ För att kartlägga och följa upp gruppens eller klassens kunskapsutveckling 

✓ För att analysera måluppfyllelsen i skolan eller kommunen 

Madeleine arbetade med både Stenbocksskolan och Timmele skola. Hon har valt att göra en 

gemensam analys för båda skolorna och den lyder som följer: 

✓ Arbetet med fördiagnoser under projektet synliggör en central faktor vid sökandet efter 

orsaker till resultaten. Fördiagnoserna visar att många elever inte har de förkunskaper 

som krävs för att förstå innehållet som ska undervisas. 

✓ I detta sammanhang finns det två centrala faktorer som påverkar elevernas inlärning:  

undervisningen och kontroll av utfallet. Lärarna undervisar om det innehåll som finns i 

lärobokens kapitel men resultatet av undervisningen och färdighetsträningen säkerställs 

inte.  

✓ I de flesta klasser handlar matematiklektionerna mer om att ha gjort ett visst innehåll i 

stället för att eleven har lärt sig eller rent av behärskar det aktuella innehållet. 

✓ Eftersom elevernas kunskaper inte kontrolleras regelbundet i årskurserna 1-6 så blir 

problemen med bristande förkunskaper stora på högstadiet. 

✓ Tid ges [emellertid] inte till att backa och ge eleverna tillfälle att lära det innehåll som de 

visat att de inte behärskar, varken tidigare kunskapsbrister från låg- och mellanstadiet 

eller nya luckor från högstadiet. 

✓ De viktigaste faktorerna som Madeleine iakttagit och som med genomtänkta åtgärder går 

att förbättra är: 

o Bristande förkunskaper inför ett nytt moment, som är ett generellt problem 

o Tydliga mål som eleverna förväntas nå efter varje årskurs saknas 

o Utvärdering i relation till mål saknas, eftersom det inte finns tydliga mål 

o Resultatet av arbetet med ett ämnesområde säkerställs inte 

 

✓ Även undervisningen kan utvecklas: 

o Vid genomgång får eleverna inte tydligt klart för sig vad som ska fokuseras 

o Många elever följer inte med vid genomgångar 
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o Eleverna behöver påminnas om att/hur de använder tidigare kunskaper inom ett 

nytt moment. Generaliseringar behöver tydligt synliggöras. 

 

✓ Nästa steg är att lyfta elevresultaten med hjälp av följande åtgärder: 

o Fortsätter arbetet med fördiagnoser 

o Intensifierar arbetet med att ta fram mål för olika årskurser 

o Koppla kommunens planering av Diamantdiagnoser till de framtagna målen 

✓ Den plan för när olika Diamantdiagnoser ska genomföras i kommunen – Kommunal 

handlingsplan i matematik för systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2018/2019 – behöver 

omarbetas. Det är ett gott initiativ och ett bra arbete, men med tanke på att resultaten 

inte ökar så fyller den inte det tänkta syftet.  

Utöver den rapport som Madeleine Löwing presenterat har Ulricehamns kommun under 

hösten 2019 fått en kvalitetsgranskning av fyra grundskolor samt huvudman. Som 

utvecklingsarbete har huvudmannen fått till sig att man tillsammans med rektorsgruppen 

gemensamt bör analysera skillnader mellan skolornas resultat för att identifiera såväl styrkor 

som utvecklingsområden. Detta analysarbete ska relatera till de delar som huvudmannen och 

skolorna kan påverka, det vill säga förutsättningar skolorna får och genomförandet av 

utbildningen. Vidare ser man att huvudmannen behöver utveckla sin uppföljning och analys 

över hur de kompensatoriska insatserna i form av resursfördelning och riktade insatser leder 

till faktiska förbättringar av elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

2 Revidering av Grundskolans 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse 
i matematik 

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik ska följas upp i det 

systematiska kvalitetsarbetet på olika sätt inom flera av sektorns verksamheter. De insatser 

som beskrivs nedan ska följas upp inom det systematiska kvalitetsarbetet på respektive 

skolenhet, under ledning av rektor, samt i centrala elevhälsan under ledning av dess 

enhetschef. Utvärdering och revidering av planen i sin helhet görs en gång per år i juni. I det 

arbetet deltar förstelärare, av verksamhetschef utsedda representanter för rektorerna samt 

utvecklingsledare. 

Dokumentet följs upp, utvärderas och analyseras i sin helhet i juni 2024. Då tas också beslut 

av barn- och utbildningschefen om att revidera planen eller avsluta den inför läsåret 2024-

2025. Förskola och grundskola använder sig av lärplattformen InfoMentor för att registrera 

och följa barnens/elevernas utveckling och gymnasiet använder sig av StudyBee, en 

insticksmodul till Google Classroom. Rektorer och personal i förskola och skola arbetar med 

systematiskt kvalitetsarbete, vilket rektor dokumenterar i det digitala verktyget Stratsys. Ökad 

måluppfyllelse i matematik är ett mål i det systematiska kvalitetsarbetet under den tid som 

planen gäller. Varje aktivitet som arbetar mot målen följs upp, utvärderas, analyseras och 

revideras varje läsår enligt schema i avsnitt 9. 
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3 Syfte 
Med en kommunal plan för matematikutveckling från förskolan till gymnasiet ämnar sektor 

lärande i Ulricehamn att över tid förbättra elevernas matematikkunskaper. Handlingsplanen 

syftar till att tydliggöra förutsättningar, behov och insatser i de olika stadierna under en elevs 

skolgång i Ulricehamns kommun och genom likvärdig undervisning öka måluppfyllelsen1. 

4 Mål 
➢ Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 och att detta 

värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25% bästa i riket). 

➢ Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre betygsstegen (jämför 

med ingångsvärde ht2019). 

➢ Att det senast juni 2024 ska finnas en minskad diskrepans mellan betyg och nationella 

prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2018. 

➢ Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska förbättras i jämförelse 

med ingångsvärde vårterminen 2019. 

5 Nationella riktlinjer i matematik 

5.1 Förskolans matematik 

I Läroplan för förskolan (Lpfö18) står det att: Utbildningen i förskolan ska ge barnen 

möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa 

vardagliga problem.  

Vidare är förskolans mål att ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar 

 Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 

antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 

 Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp 

 

Riktlinjerna är att förskolläraren ska ansvara för att varje barn: 

 utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, 

naturvetenskap och teknik 

 
1 Med likvärdig undervisning menas att alla elever ska få förutsättningar de behöver för att klara de uppställda 
målen för respektive ämne och årskurs. Likaså ämnar planen att ge förutsättningar för att kunna stimulera och 
motivera eleverna att nå längre än betyget E. 
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5.2 Grundskolans matematik 

I Läroplan för grundskolan (Lgr11) kan man sammanfattningsvis läsa att undervisningen i 

ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

5.2.1 Förskoleklass 
I Läroplan för grundskolan (Lgr11) läser vi att:  

Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och 

lärande. Undervisningens ka ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det 

kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också 

kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 

Undervisningen ska tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. 

Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och 

resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer 

samt för att utforska och beskriva sin omvärld. 

Sedan den 1 juli 2019 är kartläggningsmaterialet Hitta matematiken obligatoriskt att använda 

i förskoleklassen. Genom att använda materialet under höstterminen kan man tidigt 

identifiera elever som visar en indikation på att de inte når de kunskapskrav som sen ska 

uppnås i årskurs 1 och 3 på grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Man kan också få syn 

på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.  

5.2.2 Årskurs 1-6 
Det centrala innehållet i Lgr11 beskriver: 

 Taluppfattning och tals användning 

 Algebra 

 Geometri 

 Sannolikhet och statistik 

 Samband och förändring 

 Problemlösning 

Skolverket tillhandahåller flera bedömningsstöd i matematik i grundskolan: 

 Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i åk 1-3 - obligatoriskt att använda i åk 1 

 Bedömning för lärande i matematik - årskurs 1-9 
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 Diamant – diagnosmaterial i årskurs 1-9 

 Kartläggningsmaterial i matematik – nyanländas kunskaper 

 Bedömarträning i årskurs 6 

 

Nationella prov i matematik görs i årskurs 3 och årskurs 6. Proven är tänkta att vara ett 

underlag för att bedöma elevens kunskapsutveckling. I årskurs 3 görs ingen sammanvägning 

av delproven utan syftet är att det tydligt ska framgå vilka delprov som eleven har klarat eller 

inte. Det finns fem delprov för årskurs 6 och dessa prövar de olika förmågorna i kursplanen på 

olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på höstterminen. 

5.2.3 Fritidshemmet 
I Skollagen (2010:800) 14 kap. Fritidshemmet står följande om fritidshemmet gällande 

komplement till skolan: 

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan 

fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem 

en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. 

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

I Läroplan för grundskolan (Lgr11), kapitel 4 gällande syfte, läser vi att:  

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.  

Vidare står det att:  

Undervisningen ska [också) ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva 

omvärlden och lösa vardagliga problem. 

Det centrala innehållet beskriver matematiken så här: matematik som redskap för att 

beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. 

5.2.4 Årskurs 7-9 
Det centrala innehållet i Lgr11 beskriver: 

 Taluppfattning och tals användning 

 Algebra 

 Geometri 

 Sannolikhet och statistik 

 Samband och förändring 

 Problemlösning 
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Skolverket tillhandahåller flera bedömningsstöd i matematik i grundskolan: 

 Bedömning för lärande i matematik - årskurs 1-9 

 Diamant – diagnosmaterial i årskurs 1-9 

 Kartläggningsmaterial i matematik – nyanländas kunskaper 

 Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9 

 

Nationella prov genomförs i årskurs 9 och ska ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper i 

matematik på olika sätt. Den muntliga delen ska göras under en provperiod på hösten, medan 

den skriftliga görs under våren. Provresultatet har en särskild betydelse vid betygssättningen 

och det har en större betydelse än andra enskilda underlag. Det ska dock inte helt styra betyget 

och resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda underlag vid betygssättning.  

5.3 Gymnasieskolans matematik 

I Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) kan vi läsa att undervisningen i ämnet matematik ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

 Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen. 

 Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 

 Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat. 

 Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

 Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

 Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 

 Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 

 

De nationella proven i matematik skrivs på gymnasiet i kurserna Matematik 1, Matematik 2, 

Matematik 3 och Matematik 4.  

6 Förutsättningar för lärande 

6.1 Grundskolans timplan 

Då denna plan skrivs, finns det två timplaner för grundskolan, en utan stadieindelning och 

som gäller för elever som började årskurs 8 eller 9 höstterminen och en stadieindelad som 

gäller från elever som började årskurserna 1-7 höstterminen 2019. I den nya timplanen ska 

eleverna i grundskolan (årskurs 1-9) få 1 230 timmar garanterad undervisningstid i 

matematik. Dessa är fördelade enligt följande: 
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Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt 

420 timmar 410 timmar 400 timmar 1 230 timmar 

 

I matematiken har undervisningstiden utökats med 105 timmar från och med hösten 2019 och 

dessa är förlagda till högstadiet. Minskning har gjorts i elevens val (totalt 205 timmar). 

 

De elever som började årskurs 8 och 9 höstterminen 2019 ska, då de har slutat årkurs 9, ha fått 

1 125 timmar garanterad undervisningstid i matematik.  

6.2 Reviderad kursplan i matematik – grundskolan 

Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplaner. Man kommer att föreslå ändringar 

i alla kursplaner i grundskolan och sameskolan, i fem kursplaner i specialskolan och i tre 

ämnesplaner på gymnasial nivå. Skolverket lämnar över sina förslag till regeringen i december 

2019. Om regeringen tar beslut, börjar de nya kurs- och ämnesplanerna att gälla från och med 

hösten 2020.  

Nuvarande kursplan går att läsa i sin helhet på Skolverket.  

6.3 Ledarskap som främjar studiero 

Ledarskap är en viktig del i arbetet med att främja studiero. Detta finns dokumenterat bland 

annat Skolinspektionens rapport Skolans arbete för att säkerställa studiero2. I den belyses 

följande som lärare kan tänka på: 

 Planera undervisningen väl och förbered exempelvis material och instruktioner innan 

lektionen börjar. 

 Var tydlig i instruktionerna och se till att samtliga elever har förstått vad de ska göra. 

 Var tydlig med vad som förväntas av eleverna. 

 Förklara lektionsinnehållet och sätt det i ett sammanhang. 

 Variera undervisningen och se till att uppgifterna ligger på nivåer som utmanar alla elever 

och som är möjliga för alla elever att klara av. 

 Var tillgänglig och ge stöd till elever som behöver det. Ta en gemensam genomgång om 

flera elever behöver hjälp med samma sak. 

 Ta ett tydligt ansvar för klassrumsmiljön och ordningen. 

 Reagera direkt om kränkningar eller störningsmoment uppstår. Var noga med att 

tillrättavisningarna sker på ett respektfullt sätt och riktar sig till de elever det berör. 

 Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna. 

 
2 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/201
6/studiero/studiero-slutrapport.pdf 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
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7 Insatser för ökad måluppfyllelse i 
matematik  

7.1 Befintliga resurser 

7.1.1 Förstelärare i matematik 
I Ulricehamn söker pedagogerna förordnande på karriärtjänster för två år i taget och 

sökningsförfarandet är det samma som för andra uppdrag. För tillfället finns det fem 

förstelärare i matematik i Ulricehamns kommun, två arbetar på stadierna F-6, två på 7-9 och 

en på gymnasiet. Uppdragen för befintliga förstelärare har tagits fram av respektive rektor, 

utifrån behovet lokalt på den enheten de verkar i. Det finns således i dagsläget inget centralt 

uppdrag kopplat till någon förstelärare. De förordnanden som senast har utverkats går ut i 

december 2020 och ansökningsförfarandet inför nästa period ska påbörjas under hösten 2020. 

För att kommunens förstelärare ska kunna fungera som en drivkraft i arbetet med 

matematikutveckling och för att skapa en likvärdighet i kommunen, är förslaget att det tas 

fram ett centralt uppdrag för förstelärarna i matematik. Detta kan eventuellt kopplas till ett 

lokalt uppdrag på den enhet som försteläraren verkar i. Förslaget bör tas fram av 

verksamhetscheferna för grundskola och gymnasium tillsammans med rektorerna med 

uppdrag för matematikutveckling och utvecklingsledare.  

Förslag på innehåll för en central förstelärartjänst i matematik under kommande period: 

 Revidering av kommunens handlingsplan i ämnet matematik.  

 Analys av matematikresultat lokalt på enheter och centralt i Ulricehamns kommun, 

 Deltagande/ansvarig för matematikutvecklingsgruppen,  

 Samordnare Mathivation,  

 Ansvarig för samrättning av nationella prov, analys och resultatsammanställning,  

 Mentor för obehöriga matematiklärare,  

 Kompetensutveckling för kommunens matematiklärare,  

 Val av läromedel, digitala tjänster/program,  

 Omvärldsspaning, ny forskning 

 Framtagning av prov, diagnoser, stödmaterial. 

7.1.2 Nätverk matematikutveckling 
Ett omtag måste göras när det gäller kommunens matematikutvecklingsgrupp (nätverk för 

matematikutvecklare) och att man ser över vem och vilka som ska ingå, vad syftet är med 

gruppen och vad agendan ska vara. Förslaget är att i matematikutvecklingsgruppen ingår 

rektorsrepresentanter samt förstelärarna i matematik. I en utökad matematikutvecklings-

grupp finns en representant med från varje enhet i kommunen. En stor del av 

matematikutvecklingsgruppens agenda kopplas till förstelärarnas uppdrag enligt förslaget i 

avsnitt 5.1.1 Förstelärare. Omtaget för nätverket i matematikutveckling enligt ovan ska 

initieras under hösten 2020. 
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7.1.3 Speciallärare och specialpedagoger i matematik samt centrala 
elevhälsan (CEH) 

Antalet speciallärare och specialpedagoger som arbetar med och/eller har sitt specialområde 

inom matematik ska inventeras under hösten 2020. Se 7.2.1 Vidare kartläggning av resurser. 

7.2 Vidare kartläggning av resurser 

7.2.1 Kartläggning av specialkompetens kring matematiksvårigheter 
/matematikförmågor 

I kommunen saknas det en översikt över vilka kompetenser det finns kring specialkompetens 

inom matematik. En kartläggning av dessa kommer således att göras och sedan ligga till grund 

för kommande kompetensinsatser för att stärka stödet till de enskilda skolorna. På så vis kan 

undervisningen i matematik utvecklas så att vi kan möta alla elever, oberoende om de har 

svårigheter eller har behov av att få ytterligare stimulans för att utvecklas. Rektorer, biträdande 

rektorer samt enhetschef för centrala elevhälsan har i uppdrag att genomföra kartläggningen 

under hösten 2020 och den ska omfatta: 

 

CEH - Centrala elevhälsan 

 Hur många av kommunens specialpedagoger i den centrala elevhälsan har en fördjupning 

med inriktning matematik/matematikdidaktik?  

 Vilka inriktningar har dessa fördjupningar? 

 Vilka åldrar täcker fördjupningen? 

 I vilken omfattning används denna kompetens? 

 

Speciallärare/specialpedagoger i grundskolan/eventuellt förskolan 

 Hur många av kommunens speciallärare och specialpedagoger har en fördjupning med 

inriktning matematik/matematikdidaktik? 

 Vilka inriktningar har dessa fördjupningar? 

 Vilka åldrar täcker fördjupningen? 

 I vilken omfattning används denna kompetens? 

 På vilka skolor/förskolor finns dessa specialpedagoger/speciallärare? 

 

Förstelärarna/lektorer inom matematik 

 Hur många av kommunens förstelärare/lektorer har matematik/matematikdidaktik som 

inriktning i sitt uppdrag? 

 Hur många av kommunens förstelärare/lektorer har en fördjupning med inriktning 

matematik/matematikdidaktik?  

 Vilken inriktning har dessa fördjupningar? 

 Vilka åldrar täcker fördjupningen? 

 I vilken omfattning används denna kompetens? 

 På vilka skolor/förskolor finns dessa förstelärare/lektorer? 
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Matematikutvecklarna 

 Hur många av kommunens matematikutvecklare har en fördjupning med inriktning 

matematik/matematikdidaktik? 

 Vilka inriktningar har dessa fördjupningar? 

 Vilka åldrar täcker fördjupningen? 

 I vilken omfattning används denna kompetens? 

 På vilka skolor/förskolor finns dessa matematikutvecklare? 

 Vilka skolor saknar matematikutvecklare? 

7.3 Stödmaterial  

7.3.1 Stödmaterial för årskurserna F-6 
Vad ska man kunna/behärska i respektive årskurs? Utifrån att lärare på låg- och mellanstadiet 

oftast undervisar i många olika ämnen, har det kommit fram att det finns behov av ett 

stödmaterial till läraren. Några matematikutvecklare har tillsammans med Madeleine Löving 

arbetat fram ett stödmaterial till lärare i åk F-6 som undervisar i matematik. Materialet är tänkt 

att vara ett stöd i planeringen för läraren och vara läromedels oberoende. Materialet bygger på 

matematikens grundläggande aritmetik. Inom varje årskurs förklaras vad eleven ska behärska, 

det vill säga vad de ska kunna i slutet av årskursen. Materialet har lämnats på remiss till 

matematikutvecklarna samt förstelärarna i januari 2020 och ska implementeras i 

verksamheterna under hösten 2020. 

7.3.2 Kommunövergripande diagnosmaterial för årskurserna F-6 
Till stödmaterialet i årskurs F-6 ska det kopplas ett diagnosmaterial för varje årskurs med fler 

syften.  

 Diagnoserna ska genomföras i alla klasser för att resultatet ska kunna följas över tid och 

ligga till grund för analyser kring kompetensutvecklingsbehov både på skola och 

kommunnivå. 

 Fungera som en avstämningsfunktion för att säkerställa att alla elever har befäst de 

kunskaper som förväntas att eleven ska kunna efter att ha slutfört en årskurs. 

 Fungera som urvalsunderlag när det gäller vilka elever som ska få extra stöttning för att nå 

målet för årskursen. 

 Underlätta för läraren att se hur undervisningen har lyckats att ge eleverna de kunskaper 

som efterfrågas. Kan sedan ligga till grund för kommande planeringar för att förbättra eller 

komplettera undervisningen eller delar av ett kunskapskrav. 

Diagnosmaterialet ska tas fram med stöd av Madeleine Löving och beräknas vara klar under 

läsåret 20/21. 
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7.3.3 Stödmaterial för årskurserna 7-9 
Syftet med stödmaterial för årskurs 7-9 är att skapa en likvärdighet för alla elever i 

Ulricehamns kommun. Med kunskapskrav från år 7 till år 9 är det svårt att hitta fasta 

årkurskrav och därför är det viktigt att finna en gemensam röd tråd gällande 

matematikutformningen, strategierna och kraven, vilka löper genom årskurserna och omfattar 

alla skolor i kommunen. Det stödmaterial som arbetas fram på högstadieskolorna kan 

sammanfattas i följande punkter:  

 Fortsätta arbetet med att ta fram fördiagnoser/startmaterial till samtliga kapitel i årskurs 

7-9, där nödvändiga förkunskaper repeteras. Uppgifter utformas som kontrollerar att/om 

eleven har relevanta förkunskaper. Detta är viktigt för att få syn på vad eleven behöver 

kunna och har förstått för att ha möjlighet att förstå det ”nya” som läraren själv ska 

undervisa om, alltså vilka förkunskaper som krävs att eleven har.  

 Årskursprov i 7-8 samt höstterminsprov i åk 9, för möjlighet till gemensam bedömning av 

eleverna. I början av HT-19 togs det fram ett prov för årskurs 9, som ska genomföras i 

december efter betygsättningen. Det påverkar inte höstterminsbetyget, men ger däremot 

en bra bild över grundläggande kunskaperna inför vårterminen och även kan ligga till 

grund för de anpassningar som görs under våren. Det ger också eleven en bra bild över sina 

egna samlade kunskaper och vad som behöver stärkas inför sista terminen på grundskolan. 

Att ha dessa prov i samtliga årskurser ger också en bra träning inför de nationella proven.  

 Kommunens båda högstadieskolor har påbörjat en samverkan kring att se över ett 

gemensamt läromedel. I samband med detta intensifieras arbetet med att ta fram 

nedbrutna kunskapskrav och mål för olika årskurser. Genom att genomföra denna och 

ovanstående två punkter så kommer det också generera i ett beslut om innehåll och 

nedbrutna kunskapskrav för respektive år.   

 Internt gemensamt matematikrum för högstadiets matematiklärare på Google Drive, där 

ovanstående beskrivna dokument förvaras. Gemensamt matematikrum på Google 

Classroom med länkbibliotek, fördjupningsuppgifter med mera för elever i respektive 

årskurs. 

 Fortsätta utveckla matematiklaborationer med färdiga laborationslådor för olika 

arbetsområden, någonting som Ätradalsskolan arbetar med. Alla elever utvecklar inte 

matematikkunskaper genom spelen, men det ger ett bra alternativt arbetssätt och kanske 

utvecklar eleverna sina inlärningsstrategier. Man kan fånga upp elever som visar sig ha 

grundläggande brister, t.ex. i spelet där begreppen hälften och dubbelt ingår. Eleverna 

tycker att spelen är roliga. På sikt även få in matematiska begrepp i skolans inredning, ex. 

på trappstegen. 
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7.4 Handlingsplan för insatser till elever som ej har 
befäst de kunskaper som testas i de övergripande 
diagnoserna i matematik för varje årskurs 

 

För att skapa en likvärdighet och fördjupad kvalitet i de insatser som ska sättas in till elever 

som inte har befäst alla kunskapsområden för årskursen ska det tas fram en handlingsplan. 

Insatserna ska vara av den karaktär att de ska kunna genomföras antingen av de resurser i 

klassen eller den specialläraren som finns på enheten. Stödinsatserna ska ligga i linje med 

skolverkets intentioner gällande läsa, skriva räkna garantin. Handlingsplanen ska vara 

kommunövergripande och gälla alla elever i åk 1-9 i grundskolan. Ansvaret för att ta fram 

handlingsplanen ska ligga på enhetschef för centrala elevhälsan och med sig har denne 

speciallärare/specialpedagoger med spetskompetens inom matematik. Gruppen ska använda 

matematikutvecklingsgruppen som referensgrupp. Målsättningen är att denna handlingsplan 

ska bli helt klar under hösten 2020 för att kunna användas från januari 2021. 

7.5 Kartläggning av vilka tester vi använder för att 
kunna ge rätt stöd åt våra elever 

Då det ser olika ut i våra skolområden behöver sektorn genomföra en kartläggning av vilka 

metoder/tester som i dagsläget genomförs både på skolnivå och med stöd från centrala 

elevhälsan. Detta för att inom matematik säkerställa att elever i behov får rätt stöd och 

eventuell diagnos. I kartläggningen ingår även utvärdering av nuvarande användning av 

Diamantdiagnoserna. Syftet är att ta fram ett kommunövergripande redskap för att följa 

elevernas kunskapsutveckling över tid och fånga upp de elever som behöver särskilda insatser. 

Kartläggningen genomförs under hösten 2020. 

7.6 Andra särskilda insatser 

7.6.1 Genomförande och samrättning av nationella prov 
De nationella proven ska, förutom nationella riktlinjer, hålla en likvärdig och rättssäker 

kvalitet genom att sektor lärande följe samma rutiner vid genomförande. Detta gäller rutiner 

kring vem/vilka lärare som håller i provet, hur placering ser ut och hur information går ut till 

personal. Nedanstående förslag testas under våren 2020 och beslut om gällande rutiner tas 

fram under hösten 2020 och gäller från och med våren 2021. 

Årskurs 3  

För att öka kompetens och likvärdigheten bör samrättning i åk tre organiseras på varje skola. 

Utifrån skolornas förutsättning kan denna samrättning ske på olika sätt så som till exempel: 

 Alla undervisande lärare i åk 1-3 (eventuellt förskoleklass) sitter tillsammans och 

rättar/bedömer de prov som inte endast rättas som rätt eller fel. Denna modell ger en 

lärsituation och en förberedelse för de lärare som undervisar i de lägre åldrarna om vad 
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eleven ska kunna i åk 3. Den gemensamma rättningen kan leda till fördjupade diskussionen 

kring pedagogik och metodik inom matematikundervisningen. 

 Alla lärare i åk tre som undervisar i matematik sitter tillsammans och rättar/bedömer de 

prov som inte endast rättas som rätt eller fel. 

Årskurs 6 
Samrättning av nationella prov i årskurs 6 sker redan idag och var tänkt att utvecklas under 

vårterminen 2020. På grund av inställda nationella prov, skjuts detta till våren 2021. 

Samrättning görs för att skapa en fördjupad och likvärdig bedömning av rättningarna. I 

utveckling av samrättningen kring de nationella proven i matematik, är det planerat att 

förstelärare träffas efter det att proven är genomförda. Detta för att rätta prov och då vara 

förberedda inför det andra rättningstillfället tillsammans med berörda lärare i matematik och 

på så vis kunna delge vilka uppgifter som behöver tänkas extra på vid rättning, få en 

likvärdighet samt identifiera fallgropar i rättningen. Stickprov från några olika skolar kring 

vissa uppgifter kommer att göras, för att se om man tänker lika vid rättningen. 

Årskurs 9 

Samrättning av nationella proven i matematik sker lokalt på högstadieskolorna. Stenbocks-

skolan brukar ha 7-8 lärare som genomför proven, medan Ätradalsskolan har två. Som ett 

pilotprojekt så genomfördes ett byte av lärare mellan skolorna vid de muntliga nationella 

proven under HT-19, där två av Stenbocksskolans lärare och en från Ätradalsskolan ansvarade 

för varandras klassers prov.  

Högstadiets nationella prov kommer också att samrättas genom att förstelärarna från F-6 

deltar på Ätradalsskolan. Samrättning leder till en ökad likvärdighet i kommunen, samt 

underlättar om det finns många obehöriga lärare på en enhet. 

7.6.2 Mathivation årskurs 7-9 Stenbocksskolan  
Stenbocksskolans samarbete med Mathivation påbörjades 2017. Från början var det ett 

pilotprojekt som skulle pågå en termin. Därefter påbörjades ett fyrårigt projekt med delad 

finansiering mellan näringslivet och kommunen. Kärnan i arbetet är: motivation, uthållighet 

och kreativitet i problemlösning genom att elever lär elever.  

Exempel på Mathivationaktiviteter är Inte fatta-kurser (IFK) för årskurs 7-9, som genomförs 

från vårterminen i årkurs 7 till höstterminen i årskurs 9. Dessa IFK bedrivs både på Chalmers 

tekniska högskola i Göteborg samt på företagen knutna till Mathivation. Tanken är att eleverna 

växer i utmaningar på högskolan och näringslivet. Deltagande högstadieelever har även 

undervisning för mellanstadieelever. När en elev tar en aktiv roll i klassrummet skapas en 

förebild nära i ålder.  

När elevers motivation för matematik höjs, så lyfts även intresset för skolan och vidare studier. 

Tanken med Mathivation är att skapa en självförsörjande verksamhet där elever är förebilder 

för andra elever, och att studiekulturen på skolan stärks. Efter det att projektet är slut finns en 

förhoppning att verksamheten ska kunna drivas vidare av kommunen. 

Kommunens andra högstadieskola, Ätradalsskolan, kommer att undersöka möjligheterna att 

delta i Mathivation.  
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Kompetens-
utveckling

Matematik-
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Matematik-
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7.6.3 Gemensamt läromedel i matematik för åk F-9 
Frågan om ett gemensamt läromedel kommer upp från en del lärarhåll och bland sektorns 

matematikutvecklare. Inom grundskolan F-9 är det fler och fler skolor som går över till 

läromedlet Favoritmatematik. Ett gemensamt läromedel skulle kunna ha vissa fördelar så som 

till exempel:  

 underlätta kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser  

 underlätta för elever som byter skola inom kommunen 

 underlätta för specialpedagoger som arbetar på flera skolor då de kan ha kunskap om 

läromedlet som klassen/eleven har. 

En grupp med både speciallärare och förstelärare inom matematik bör således tillsättas för att 

utreda vilka för och nackdelar det skulle innebära att kommunen fattar beslut om gemensamt 

läromedel inom matematik för alla skolor. Utredningen planeras att genomföras under läsåret 

20/21. 

7.6.4 Matematikklubb för extra utmaning 
Bland pedagogerna i nätverket för matematikutveckling har det framkommit önskemål att 

starta en matemaktikklubb för de elever som redan har goda kunskaper i ämnet, men som 

behöver stimuleras med ytterligare utmaningar. Förstelärarna får i uppdrag att under läsåret 

20/21 se över vilka möjligheter som finns att skapa en sådan klubb. 

7.6.5 Lovskola/sommarlovskola 
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har särskilt lagt märke till att de elever som blivit 

godkända i matematik efter att ha gått sommarskolan, i större utsträckning inte klarar den 

matematik som krävs på utbildningen.  

För att möta de elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E 

kommer därför sektorn att utöka sin lovskola även till höst- och påsklov. Detta sker främst för 

elever i årskurs 8 och 9, men sektorn ser även se över behoven för lovskola för elever i årskurs 

6 och 7.  

För att utveckla lovskola och sommarlovsskola behöver sektorn se över hur man kan 

kvalitetssäkrar den för att den ska ge det resultat som önskas. Detta uppdrag arbetar 

rektorerna i Team övergångar med sedan vårterminen 2020.  
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7.7 Kompetensutveckling för personal 

Alla som arbetar med barn och elever behöver kontinuerligt ges möjlighet att utveckla den 

kompetens de behöver för att arbeta enligt styrdokumenten. Behovet av kompetensutveckling 

för personal som arbetar med matematik i sektor lärande kommer under läsåret 2020/2021 

att inventeras och en plan kommer att upprättas. Kompetensutveckling kan ges både på 

skolnivå och från centralt håll.  

8 Övergångar 
I fokusgruppen Team Övergångar arbetar verksamhetschef, utvecklingsledare och rektorer 

med att ta fram riktlinjer och blanketter som ska underlätta övergången inom och mellan våra 

verksamheter.  

Syftet lyder: Allt vi gör i skolan ska vara till för barnets/elevens bästa. Dokumentationen ger 

den mottagande verksamheten information för att kunna möta barnet/eleven utifrån dennes 

behov och förutsättningar. 

Även om fokus i denna plan ligger på grundskolan, där sektorn ser att kommunens resultat har 

de största avvikelserna, är det av yttersta vikt att det finns en röd tråd i den matematiska 

undervisningen från förskola till gymnasium. Det ska vara tydligt och igenkännbart för 

barnen/eleverna när vi pratar om matematik, oavsett vilket stadie de befinner sig på. 

8.1 Från förskola till grundskola 

I Lpfö18 läser vi att: Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik 

för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.   

Då barnet lämnar förskola och övergår till att vara elev i grundskola, görs en tydlig överlämning 

kring de matematikområden som förskolan har arbetat med och som barnen på förskolan har 

mött. Team Övergångar har även påbörjat ett arbete med att spåna kring ett stödmaterial eller 

digital plattform för pedagoger inom matematikundervisningen i förskola för att säkerställa 

den röda tråden. 

8.2 Från grundskola till gymnasieskola 

Rektorer i grundskola och gymnasium ser till att betygen i årskurs 9 kvalitetssäkras genom att 

pedagogerna bland annat får möjlighet till att samrätta de nationella proven i matematik. 

Övergång mellan skolformerna inom Ulricehamns kommun ska ske tillsammans med en tydlig 

överlämning. Överlämningsarbetet utvecklas av Team övergångar. 
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9 Översiktsplan av insatser för att höja måluppfyllelsen i 
Matematik 2020-2024 

Insats Avsnitt Vt 
20 

Ht 
20 

Vt 
21 

Ht 
21 

Vt 
22 

Ht 
22 

Vt 
23 

Ht 
23 

Vt 
24 

Ht 
24 

Förstelärare i matematik 7.1.1 X X X X X X X X X X 

Nätverk matematikutveckling 7.1.2 X X X X X X X X X X 

Speciallärare och specialpedagoger 7.1.3  X X X X X X X X X 

Kartläggning av specialkompetens kring 

matematiksvårigheter/matematikförmågor 
7.2.1  X         

Framtagande/beslut av stödmaterial för årskurserna F-6 7.3.1 X          

Framtagande/beslut av kommunövergripande diagnosmaterial 

för årskurserna F-6 
7.3.2   X        

Framtagande/beslut av stödmaterial för årskurserna 7-9 7.3.3   X        

Handlingsplan för insatser till elever som ej har befäst de 

kunskaper som testas i de övergripande diagnoserna i matematik 

för varje årskurs 

7.4   X        

Kartläggning av vilka tester vi använder för att ge elever med 

svårigheter rätt stöd 
7.5  X         
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Genomförande och samrättning av nationella prov 7.6.1   X  X  X  X  

Mathivation åk 7-9 Stenbocksskolan 7.6.2 X X X X X X X X X X 

Utredning om gemensamt läromedel i matematik för åk F-9 7.6.3  X         

Planering och uppstart av matematikklubb för extra utmaningar 7.6.4   X X       

Lovskola/sommarlovsskola 7.6.5 X X X X X X X X X X 

Kompetensutvecklingsplan för kompetensutveckling av personal 7.7   X        

X = indikerar den termin som insatsen påbörjas/avslutas. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Elever med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor - vårterminen 
2019 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)3 

 

 

 

 

 
3 Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever 
i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%). Avser elever i kommunala skolor belägna i 
kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst 
betyget E är 1-4 elever, så visas andelen som 95 %. Källa: Skolverket (Siris) och Kolada.se 
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Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever 
i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel(%). Avser elever i kommunala skolor belägna i 
kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket (Siris) och Kolada.se 
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10.2 Bilaga 2 - Resultat på nationella prov i 
matematik i årskurs 3 - vårterminen 2019 

 

 

 

* Båda tabellerna är skärmavbilder från applikationen Skola i QlikView. 
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10.3 Bilaga 3 - Resultat på nationella prov i 
matematik i årskurs 6 och 9, i jämförelse med 
terminsbetyg - vårterminen 2019  

Resultat på nationella prov i matematik i årskurs 6, i jämförelse med 
terminsbetyg 

 

Resultat på nationella prov i matematik i årskurs 9, i jämförelse med 
terminsbetyg 

 

* Båda tabellerna är skärmavbilder från applikationen Skola i QlikView. 
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10.4 Fördelningen av betyg i matematik mellan 
pojkar och flickor i årskurs 6 och 9 – 
vårterminen 2019  

Fördelningen av betyg i matematik mellan pojkar och flickor i årskurs 6 

 

Fördelningen av betyg i matematik mellan pojkar och flickor i årskurs 9 
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Bidrag 2020 till studieförbund verksamma i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/191 
 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Bevilja bidrag om totalt 460 800 kr till studieförbund för 2020 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  85 918,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 158,00 kr  
Folkuniversitetet  8 155,00 kr  
Studiefrämjandet  81 381,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  231 237,00 kr  
NBV Borås  5 697,00 kr  
Medborgarskolan  8 778,00 kr  
Sensus  23 009,00 kr  
Ibn Rushd  49,00 kr 
Kulturens  416,00 kr  
 
Totalt  

     
  460 800,00 kr  

 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse 
beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Fördelning av kommunbidrag om 460 800 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2020 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-30 från tf servicechef  
2 Kommunbidrag 2020 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

20200330 

Tjänsteskrivelse Bidrag 2020 till studieförbund 
verksamma i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2020/191, löpnummer 1034/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bevilja bidrag om totalt 460 800 kr till studieförbund för 2020 enligt förvaltningens förslag 
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande: 
 
ABF  85 918,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 158,00 kr  
Folkuniversitetet  8 155,00 kr  
Studiefrämjandet  81 381,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  231 237,00 kr  
NBV Borås  5 697,00 kr  
Medborgarskolan  8 778,00 kr  
Sensus  23 009,00 kr  
Ibn Rushd  49,00 kr 
Kulturens  416,00 kr  
 
Totalt  

     
  460 800,00 kr  

 
Sammanfattning 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse 
beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Fördelning av kommunbidrag om 460 800 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns 
kommun 2020 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för 
studieförbunden. 
 
 
Ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga 
bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbunds styrelse 
beslutade år 2017 en rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala 
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Den nya fördelningsmodellen bygger på att anslaget fördelas mellan verksamhetsformerna 
på följande sätt: 
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från 
den statliga modellen. 
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår 
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 460 800 kr för 2020 fördelas enligt följande: 



  2020/191, 1034/2020 2(2) 

 
ABF  85 918,00 kr  
Studieförbundet Bilda Väst  16 158,00 kr  
Folkuniversitetet  8 155,00 kr  
Studiefrämjandet  81 381,00 kr  
Studieförbundet Vuxenskolan  231 237,00 kr  
NBV Borås  5 697,00 kr  
Medborgarskolan  8 778,00 kr  
Sensus  23 009,00 kr  
Ibn Rushd  49,00 kr 
Kulturens  416,00 kr  
 
Totalt  

   
460 800,00 kr  

 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunbidrag 2020 enligt Västra Götalands Bildningsförbunds fördelningsverktyg 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Studieförbunden 
Tf Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
 
 
 

Anna - Lena Johansson Lena Moritz 
TF Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 



Fördelning av kommunbidrag i Ulricehamn kommun 2020

460 800 kr

322 560 kr

46 080 kr

 Därav för kulturprogram 92 160 kr

Kultur Summa bidrag

Unika + 

funktionshindrade Timmar

Unika + 

funktionshindrade Timmar Antal

ABF 31 307 kr 33 938 kr 5 045 kr 5 432 kr 10 196 kr 85 918 kr

Bilda 5 971 kr 6 718 kr 1 160 kr 2 012 kr 297 kr 16 158 kr

FU 1 953 kr 1 841 kr 67 kr 86 kr 4 207 kr 8 155 kr

SFR 31 754 kr 27 220 kr 6 122 kr 2 328 kr 13 958 kr 81 381 kr

SV 80 417 kr 75 913 kr 7 080 kr 7 444 kr 60 384 kr 231 237 kr

NBV 446 kr 249 kr 1 480 kr 2 730 kr 792 kr 5 697 kr

Mbsk 446 kr 7 929 kr 67 kr 38 kr 297 kr 8 778 kr

Sensus 8 817 kr 7 274 kr 2 018 kr 2 970 kr 1 930 kr 23 009 kr

IR 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 49 kr 49 kr

KBV 167 kr 199 kr 0 kr 0 kr 49 kr 416 kr

Summa 161 280 kr 161 280 kr 23 040 kr 23 040 kr 92 160 kr 460 800 kr

Annan folkbildningsverksamhet

Totalt kommunbidrag

 Därav för studiecirklar

 Därav för annan folkbildning

Studiecirkel
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