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Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Ett annorlunda år 

2020 har varit ett verksamhetsår som inte går 

att jämföra med något annat. Coronapandemin 

har påverkat, och påverkar fortfarande, både 

vår vardag och all den verksamhet som 

bedrivs, både offentlig och privat. Uppgiften att 

summera kommunens verksamhet under 2020 

blir därför väldigt annorlunda. 

Det ekonomiska resultatet är stabilt med ett 

resultat på 59,4 mkr. Men resultatet påverkas 

av riktade statsbidrag på grund av covid-19. 

Målet att minska den totala sjukfrånvaron i 

förhållande till föregående år, uppnås 

naturligtvis inte, när restriktioner om att vid 

minsta symtom stanna hemma och vara 

symtomfri ett antal dagar innan man 

återkommer. Men skillnaden är ändå mindre 

än förväntat. Dessutom minskar 

långtidssjukfrånvaron. 

Stora delar av de verksamhetsplaner som 

fastställdes innan pandemin har kunnat 

genomföras. 

Tidigt skapades en krisledningsorganisation i 

förvaltningen som med tät information och 

kommunikation till politiken har fungerat väl. 

Med anledning av detta och den politiska 

organisation som finns i Ulricehamns kommun 

har behovet av att aktivera 

Krisledningsnämnden ännu inte ansetts vara 

nödvändig. 

Femton av sjutton mål för god ekonomisk 

hushållning har klarats av vilket, sett till 

omständigheterna, är väldigt bra.  

Förutom den hårda belastningen på ett stort 

antal yrkesgrupper så har året påverkat alla 

våra verksamheter på ett eller annat sätt. Den 

förändring som påskyndats av pandemin är 

digitaliseringen, där vissa delar sannolikt 

kommer att finnas kvar även efter pandemin. 

Vi behöver dock vara vaksamma och beredda 

på att agera för de efterverkningar som 

behöver tas om hand när vi återgår till ett mer 

normalt läge. 

Några nedslag från 2020 

Arbetet med en ny översiktsplan pågår för fullt. 

Framtagandet av en överenskommelse mellan 

kommunen och ideell sektor har tagit fart. 

Fortsatt arbete med investeringar inom 

kommunens verksamheter. 

Ökad grundbemanning inom sektor Välfärd. 

Flex-grupper för elever i behov av särskilt stöd 

har kommit igång. 

Invigning av om- och tillbyggnad av förskolan 

Tre Rosor och Lyckan med nya avdelningar. 

Handlingsplan för ökad måluppfyllelse inom 

lärandet har beslutats. 

Stöd och stöttning till lokal handel och 

föreningslivet. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 

alla anställda för det arbete som genomförts 

under detta speciella år. Tack vare, var och en 

av er, så har vi trots stora utmaningar kunnat 

leverera tjänster och service till kommunens 

invånare. Samtidigt vill jag tacka alla 

förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 

förtroendegivande samtalsklimat. Jag vill 

också rikta ett tack till alla samverkanspartners 

vi haft under det gångna året.  

 

Roland Karlsson (C) 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Förvaltningsberättelse  
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Kommunala koncernen 

Organisation 2020. Politisk organisation och kommunala bolag 

 

 

 

Mandatfördelning           

              

Kommunstyrelsen 2018-2022     2014-2018   Kommunfullmäktige  2018-2022   2014-2018 

              

Socialdemokraterna 3 4   Socialdemokraterna 10 13 

Centerpartiet 2 3   Centerpartiet 8 10 

Moderaterna 2 2   Moderaterna 8 10 

Sverigedemokraterna 2 1   Sverigedemokraterna 6 4 

Nya Ulricehamn 3 1   Nya Ulricehamn 9 3 

Miljöpartiet 1 1   Miljöpartiet 2 3 

Vänsterpartiet - 1   Vänsterpartiet 2 2 

Liberalerna 1 1   Liberalerna 2 2 

Kristdemokraterna 1 1   Kristdemokraterna 2 2 

Summa 15 15   Summa 49 49 
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Förvaltningsorganisation 

 

 

 

Privata utförare  

Ulricehamns kommun anlitar privata utförare till delar av verksamheten. Här presenteras privata utförare med en omsättning 

till Ulricehamns kommun som överstiger 3 miljoner kronor. 

 

Sektor välfärd Sektor lärande 

• Attendo Sverige AB (äldreomsorg) 

• Frösunda Omsorg AB 

(funktionsnedsättning) 

• Montessoriförskolan Lindängen (förskola/grundskola) 

• I Ur och Skur Myrstacken (förskola) 

• Föräldrakooperativet Vistaholm  

(förskola/grundskola) 

• Solveigs Förskolor AB (förskola) 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

      
      

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016 
       

Årets resultat, mnkr 110,1 86,5 95,9 140,6 96,0 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 111,3 57,9 70,6 145,9 120,8 

      

Totala tillgångar, mnkr 2 936,3 2 708,1 2 591,6 2 501,2 2 453,3 

Omsättningstillgångar, mnkr 359,8 305,2 350,6 298,8 410,4 

Anläggningstillgångar, mnkr 2 573,8 2 400,0 2 238,0 2 202,4 2 042,9 

      

Totala skulder, mnkr 1 196,2 1 014,8 991,6 921,3 1 023,6 

Kortfristiga skulder, mnkr 355,6 343,0 320,0 307,5 323,9 

Långfristiga skulder, mnkr 840,6 671,9 671,6 613,8 699,7 

      

Soliditet, % 57,5  58,3 57,5 57,7 53,1 

Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, % 49,4 39,7 39,9 39,1 31,9 

      
 

 
     

      

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 
      

Årets resultat, mnkr 59,4 55,4 49,5 75,6 58,2 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 60,6 28,6 24,2 80,9 83,1 

Skatteintäkter, mnkr 1 099,1 1 088,2 1 038,9 1 007,4 967,7 

Personalkostnader, mnkr1  1 107,4 1 073,3 1 046,9 1 019,6 981,8 

      

Nettoinvesteringar, mnkr 191,9 147,0 93,9 140,8 91,3 

Självfinansiering av investeringar, % 70,3 87,0 103,0 94,0 116,0 

      

Totala tillgångar, mnkr 2 303,6 2 139,9 2 059,7 2 030,9 2 039,3 

      

Kortfristiga skulder, mnkr 274,1 257,1 234,2 236,3 229,5 

Långfristiga skulder, mnkr 572,6 481,5 477,2 490,9 581,1 

      

Soliditet, % 61,0 63,0 62,8 61,2 57,3 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. internbank % 55,3 54,1 52,9 50,1 43,9 

      

Kommunal skattesats, % 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 

      

Folkmängd 24 704 24 668 24 445 24 296 23 887 

      

Antal brukare inom Välfärd 1 526 1 510 1 448 1 442 1 430 

Antal barn och elever från förskola till gymnasiet 5 165 5 093 5 092 5 033 4 854  

Antal fattade bygglovsbeslut 323 215 304 375 336 

Antal planuppdrag 51 57 51 54 50 
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Viktiga förhållanden för 

resultat och ekonomisk 

ställning 

Omvärldanalys 

Världen ändras hela tiden och likt alla 
kommuner blir Ulricehamn allt mer beroende 
av omvärlden. Nedan kommenteras de 
övergripande områden och förändringar som 
starkt påverkat Ulricehamns kommun och 
kommunkoncern under året. 

Pandemin 

Coronapandemin påverkade hela världen 
under 2020. Smittspridning och framtagande 
av vaccinationsprogram blev oerhört viktiga 
för flera områden, som t ex inom vården och 
skolan och inte minst den samhällsekonomiska 
utvecklingen.  

Ulricehamns kommun 

Alla kommunala verksamheter, både i 
förvaltning och bolag, har påverkats i stor 
utsträckning av den pågående 
coronapandemin. Tidigt skapades en anpassad 
krisledningsorganisation i förvaltningen. 
Gruppen har haft en tät kommunikation till 
både verksamhet, bolag och politik med 
uppdaterad information avseende covid-19. 
Med anledning av detta har det under året som 
gått inte ansetts nödvändigt att aktivera 
Krisledningsnämnden. 

Demografi 

Den demografiska utvecklingen och en tydlig 
trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad 
livslängd och en allt äldre befolkning påverkar 
direkt efterfrågan på välfärdstjänster som 
skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och 
äldreomsorg. Det ställer utökade krav på 
samhällsplanering och finansiering.  

Ulricehamns kommum 

Tillväxten har varit relativt hög i Ulricehamns 
kommun. Att fler väljer att bo i kommunen är 
det tydligaste måttet på kommunens 
attraktivitet och värdet på “varumärket 
Ulricehamns kommun”. Invånarantalet har 
ökat i snabb takt under de senare åren, men 
under 2020 avtog ökningen. Kommunen ökade 
med 36 invånare jämfört med en genomsnittlig 
ökning de senaste åren på 192 personer per år. 
Kommande år är det framförallt invånarna i 

yngre respektive äldre åldrar som blir fler och 
det påverkar kommunens verksamheter. 
Behovet av fler förskoleplatser ökar och även 
grundskolan behöver dimensioneras för ett 
ökande elevantal. Ökningen av antalet äldre 
invånare bedöms medföra ett ökat behov av 
stöd och service från kommunen.  

Den befolkningsmässiga tillväxten under 
senare år ställer ökade krav på kommunens 
markberedskap och fysiska planering. Nya 
bostäder, företagsetableringar och nya egna 
verksamhetslokaler kräver tillgång till 
detaljplanerad mark.  

Effektiva kommunikationer är en annan viktig 
förutsättning för tillväxt. Kommunens begäran 
till Trafikverket om fördjupad utredning kring 
Ulricehamn som stationsort för 
Götalandsbanan är fortfarande aktuell.  

Ett ökat behov av service från fler invånare 
ställer också krav på kommunen som 
arbetsgivare. Stark konkurrens på 
arbetsmarknaden om arbetskraften är en 
realitet för kommunens förvaltning och för 
bolagen, dock har året som gått med 
coronapandemins inverkan på 
arbetsmarknaden medfört en tillfällig lättnad 
för kommunens verksamheter i 
rekryteringsarbetet. Utmaningen kvarstår dock 
framöver och behöver mötas från flera håll. 
Kommunens arbete med ”heltid som norm” är 
ett sätt, där befintlig kompetens tas tillvara. 

Klimatförändringar 

För världen som helhet medför 
klimatförändringarna en ökning av katastrofer 
och kriser i form av översvämningar, torka, 
stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 
konflikter om vattenresurser samt människor 
på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag 
och individer behöver förändra beteenden och 
vanor när det gäller transporter, matvanor, 
produktions- och konsumtionsmönster samt 
återvinning. 

Ulricehamns kommun 

I början på 2020 var vattennivåerna i 
kommunen väldigt höga, vilket fick 
konsekvenser för flera verksamheter men 
framför allt för Ulricehamns Energi AB. 
Nivåerna riskerade att närma sig elektrisk 
utrustning, vilket kunnat medföra elavbrott för 
ett flertal kunder. Förebyggande åtgärder har 
vidtagits under året för att undvika att det sker 
igen. De höga vattenflödena innebar också att 
bolagets VA-verksamhet (Vatten och avlopp) 
blev utsatta för mycket hög belastning. Även 
avfallsanläggningen har drabbats av höga 
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flöden i lakvattensystemet, men allt lakvatten 
kunde ändå gå rätt väg till reningsverket efter 
lite mindre åtgärder. 

Kommunens planerade byggnation av ett 
samverkanshus i Gällstad påverkades också av 
de höga vattennivåerna, då den tilltänkta 
fastigheten låg inom ett riskområde för detta. 
Förebyggande åtgärder har varit tvungna att 
planeras in, vilket försenat och fördyrat 
projektet. Även Stubo ABs planerade 
byggnationer i området har påverkats av de 
nyupptäckta riskerna med vattennivåerna. 

Teknik 

När nya tekniker utvecklas och börjar 
samverka ökar tempot i omvandlingen och det 
sker just nu omvälvande förändringar i 
samhället. Såväl arbetsmarknad som 
välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad 
olika sätt. Ny teknik innebär också att nya 
färdigheter och kunskaper efterfrågas 
samtidigt som annan kunskap blir föråldrad.  

Ulricehamns kommun 

Ökad digitalisering och teknisk utveckling kan 
skapa ökad resurseffektivitet och öka service-
kvaliteten inom alla delar av 
kommunkoncernens verksamhet. Inte minst 
inom äldreomsorgen där 
demografiutvecklingen för äldre invånare i 
kommunen bedöms medföra ett ökat behov av 
stöd och service från kommunen. Det är dock 
inte säkert att dagens utbud motsvarar 
morgondagens behov. Utvecklingen av ny 
välfärdsteknik kan medföra ett annat sätt att 
tillgodose behoven som både är mer 
personaleffektivt men också positivt för den 
enskildes personliga integritet. 

Pandemin har satt fokus på den digitala 
arbetsplatsen som inkluderar alla de digitala 
verktyg och program som krävs för att 
medarbetaren ska kunna utföra sitt 
arbete. Under 2020 har IT-miljön fått ställas 
om utifrån nya krav. Ökat distansarbete 
medförde snabba omställningar för så väl 
politiker, anställda som elever och 
kommunens invånare, företag och föreningen. 

Kapaciteten i nätet, antalet möjliga 
distansanslutningar och införandet av Teams 
är några av de större utökningarna som har 
gjorts. Detta visar en stor förmåga att ställa 
om, för vissa är det enklare för andra är det 
tuffare. Att jobba med den digitala 
kompetensförsörjningen är och kommer 
fortsatt vara en stor utmaning.  

Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2020-12-31 till 565 mnkr, 
samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 547,2 mnkr. 
Förändring mot föregående år aveende 
utlånade medel beror på en förändring av 
kommunens utlåning till koncernbolagen. 
Numera sker utlåningen genom en 
checkräkningskredit. Därmed redovisas 
nettoskulden av lån och likvida medel. Detta är 
nytt från 2020 och därav har utlånade medel 
sjunkit mot 2019. 

Den största delen av kommunens inlånade 
medel avser alltså vidareutlåning till bolagen.  
 

Kommunens låneskuld, mnkr 
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Utlåning till bolagen, mnkr 

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 
ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen 
inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med 
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning 
och finansiering. Policyn är upprättad för att 
begränsa finansiella risker och säkerställa 
betalningsförmåga på kort och lång sikt.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–5 
år. Vid bokslutet 2020 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 1,5 år. 

    
Kapitalbindning 2020 2019 2018 

 

 1,5 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 2020, % 55,7 16,0 28,3 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning <1 år knappt 
över ramen för normportföljen. Detta kommer 
åtgärdas under 2021 i samband med 
omsättning av lån. 

 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
97,9 mnkr vid utgången av 2020 
(2019: 98,0 mnkr). Till största delen (86 mnkr) 
avser borgensåtangandet kommunens 
dotterbolag Ulricehamns Stadshus AB. 

 
Borgensåtaganden, mnkr 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. Riktlinjer för 
placering av pensionsmedel i Ulricehamns 
kommun anger ramar och riktlinjer för hur 
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska 
förvaltas i kommunen. I riktlinjerna anges 
bland annat: i vilka tillgångar och med vilka 
limiter portföljens medel får placeras, hur 
ansvaret för förvaltningen fördelas och hur 
förvaltningen och dess resultat ska 
rapporteras. Under 2020 har placeringarna 
förvaltats enligt riktlinjerna och i en särskild 
bilaga till årsredovisningen redovisas 
portföljens resultat för 2020. 

Per 2020-12-31 uppgår det bokförda värdet på 
placerade medel avseende pensioner till 115,1 
mnkr, vilket är samma nivå som 
marknadsvärdet på tillgångarna. 
Pensionsportföljens värde har under 2020 
minskat med cirka 5 procent. Värdet på 
tillgångarna sjönk rejält första månaderna 
under 2020 för att sedan ha återhämtat sig 
under andra halvan av året. I marknadsvärdet 
ingår orealisead vinst om totalt 3,9 mnkr per 
20-12-31. 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Belopp i mnkr Koncernen*  Kommunen  

  2020 2019 2020 2019 
Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen 
 

    

Avsättning inkl. löneskatt - - 14,8 15,3 

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt - - 436,8 448,8 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 

pensionsförsäkring 

 

- - 85,1 81,2 

Summa pensionsförpliktelser - - 536,7 
 

544,5 
 

    

Förvaltade pensionsmedel – 

marknadsvärde 

 

    

Totalt försäkringskapital 

 

- - 117,5 110,0 

varav överskottsmedel - - 3,0 2,7 

Finansiella placeringar avseende 

pensionsmedel 

- - 115,1 121,6 

 
    

Summa förvaltade pensionsmedel - - 203,2 205,5 

     

Återlånade medel - - 333,5 339,0 

     

Konsolideringsgrad - - 99% 99% 

 

*Siffror om den totala pensionsförpliktelsen för de kommunala bolagen har inte varit möjlig att få fram inom tidsramen för 

kommunens årsredovisning och kommer därmed inte att kunna redovisas. Fullständig redovisning kommer att ske i 

årsredovisning för 2021. 

 

Pensionsförpliktelser 

Ulricehamns kommun har totala 
pensionsförpliktelser om totalt 536,7 mnkr per 
20-12-31. Den största andelen avser den delen 
som redovisas som ansvarsförbindelse, 
pensioner intjänade före 1998. Utöver detta 
har Ulricehamns kommun tryggat en del av 
pensionsförpliktelsen i försäkring hos både 
KPA och Skandia om totalt 85,1 mnkr. 
Dessutom är en mindre del redovisad som en 
avsättning och detta avser framförallt 
pensioner till förtroendevalda.  

Förvaltade pensionsmedel uppgår till 203,2 
mnkr per 20-12-31 och i detta beloppet ingår 
pensionsportföljen som redovisades på 
föregående sida om totalt 115,1 mnkr. Detta 
innebär att återlånade medel, skillnaden 
mellan förpliktelse och förvaltade 
pensionsmedel, för Ulricehamns kommun 
uppgår till 333,5 mnkr per 20-12-31. 
Återlånade medel uppgår till cirka 62% av 
totala förpliktelser och är i nivå med 
föregående år.  

En viktig aspekt att tillägga gällande 
nuvarande värdering av kommunens 
pensionsförpliktelse är att den sannolikt är 

undervärderad. Uppgifter om nuvarande 
pensionsskuld erhålls av kommunes 
pensionsleverantör som tar fram sina 
beräkningar utifrån aktuella riktlinjer från SKR 
som i sin tur erhåller underlagen från RIPS-
kommittén. En viktig del som har varit uppe 
för diskussion under flera år är antaganden om 
livslängden i prognosen för framtida 
pensioner. Statistik visar att livlängden bland 
Sveriges befolkning ökar och detta borde 
påverka pensionsförpliktelsen.  
Livslängdanatagandet borde ändras och siktet 
är instället att RIPS-kommittén ska ändra 
detta under 2021. Ett längre 
livslängdsantagande kommer att innebära att 
pensionsförpliktelsen för Ulricehamns 
kommun kommer att öka. 

Dessvärre har det inte varit möjligt att få fram 
bolagens totala pensionsförpliktelse per 20-12-
31 och därmed finns ingen uppdaterad siffra 
för koncernen i årets årsredovisning. Detta 
kommer att redovisas i nästa års 
årsredovisning. Viktig information som kan 
tilläggas är att de kommunala bolagen har i 
stort sett hela sin pensionsförpliktelse 
försäkrad hos respektive pensionsleverantör så 
det ska inte vara en stor differens i återlånade 
medel gällande koncernen och kommunen.  
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Händelser av väsentlig 

betydelse 

Alla kommunala verksamheter, både i 
förvaltning och bolag, har påverkats i stor 
utsträckning av den pågående 
coronapandemin. Tidigt skapades en anpassad 
krisledningsorganisation i förvaltningen som 
har haft en tät kommunikation och 
information till både verksamhet och politik. 
Med anledning av detta har det under året som 
gått inte ansetts nödvändigt att aktivera 
Krisledningsnämnden. 

Ett stort arbete har gjorts för att skydda de 
särskilt utsatta riskgrupperna, framförallt 
inom äldreomsorgen, men också i vissa delar 
inom funktionsnedsättning. Personalen har 
haft tydliga hygieninstruktioner, rutiner och 
använt relevant skyddsutrustning vid nära 
kontakter med brukare. Besöksrestriktioner i 
olika varianter har funnits på äldreboendena. 

Ett stort arbete med beredskapsplanering och 
omställning av befintlig personal till 
äldreomsorgen har genomförts under året. 
Cirka 90 personer från sektor service och MSB 
har förberetts genom att de fått introduktion 
och förflyttningsutbildning för att kunna hjälpa 
till inom äldreomsorgen. Behovet under 2020 
att flytta om personal blev dock inte så 
omfattande som befarades under våren. 

Under våren har fjärr- och distansutbildning 
varit ett faktum för delar av verksamheten på 
Tingsholm men också på en av kommunens 
högstadieskolor. Till de elever som läst på 
distans har det funnits varm matlåda att hämta 
på någon av kommunens förskolor eller skolor. 

 

 

Miljöenheten har utfört tillsyn på trängsel och 
haft extra beredskap för detta under sommaren 
när riskerna bedömdes som störst. 
Trängseltillsynen har prioriterats efter 
uppmaning från Länsstyrelsen. 

NUAB fick på grund av covid-19 ställa om hela 
sitt arbete för att tillsammans med politiker, 
tjänstemän och andra kommuner försöka hitta 
lokala åtgärder för att hjälpa företag som blivit 
hårt drabbade, där besöksnäringen och 
centrumhandels sticker ut särskilt. 

Ytterligare en väsentlig händelse under året 
har varit markförvärvet av Brunnsnäs på 30,2 
mnkr. Förvärvet är strategiskt och innebär att 
kommunen utökar sin markreserv med 
attraktiv mark för nutida och framtida 
exploatering. Kommunalt innehav av 
fastigheterna ger kommunen möjlighet att 
styra utbyggnadstakten och inriktningen på 
bostadsbyggandet i området. Förvärvet är 
sålunda förenligt med den gällande 
markförvärvspolicyn för Ulricehamns 
kommun. 

Vidare har Ulricehamns kommun i början på 
2020 förvärvat fastigheten Ulricehamn 
Verktyget 4 på Maskinvägen. Investeringen 
möjliggjorde en förbättring av arbetsmiljön för 
fastighetsskötare, vaktmästare, snickare samt 
personal inom service- och skogslag. Att samla 
enheten på Maskinvägen har har visat sig vara 
positivt för samordning och effektivisering. 
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Styrning och uppföljning av 

den kommunala 

verksamheten 

Riktlinjer för ekonomisk styrning av 

förvaltning och bolag 

Budget 

Budget upprättas i en handling för kommun 
och koncern. Budget för den kommunala 
organisationen fastställs medan budgeten för 
de kommunala bolagen finns för information. 
Budgeten innehåller en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret är periodens 
första år. I budgeten styrs ekonomi och 
verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett 
koncernperspektiv anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Budgeten är överordnad andra 
styrdokument. Alla styrdokument och mål för 
verksamheten som kräver ekonomiska resurser 
ska vara integrerade i den planering som sker i 
budgetprocessen. Arbetet med att ta fram 
underlag för förslag till ny budget sker i 
budgetutskottet. Budgetutskottets uppgift 
regleras bland annat i reglementet för 
kommunstyrelsen (KF 2019-01-31) och i 
riktlinjerna för styr- och ledningssystem (KF 
2018-05-28). Budgetprocessen för kommunen 
sker enligt särskilt antaget styrdokument.  

Investeringsbudget/investeringsplan 

Investeringsbudgeten/investeringsplanen 
innehåller en plan för investeringar för en 
period av tre år. Lokalförsörjningsplanen, som 
innehåller förvaltningens bedömning av 
lokalbehovet för de kommande tio åren, utgör 
en bilaga till budgetdokumentet. Utgångspunkt 
för förvaltningens och budgetutskottets arbete 
med investeringar är i huvudsak de tioåriga 
lokalförsörjningsplanen - som revideras 
årligen. Under budgetprocessen sker en 
prioritering av bland annat investeringar. 
Andra utgångspunkter för arbetet med 
investeringsplaneringen är styrdokument och 
målen för verksamheten. Det förekommer 
också att det lämnas specifika politiska 
uppdrag om inriktning när det gäller större 
investeringar. Prioriteringar sker både 
avseende vilka investeringar som ska 
genomföras och även när i tid som det ska ske.  

Uppföljning 

Den kommunala organisationen och samtliga 
bolag inom kommunkoncernen ska för april, 
augusti och december lämna en ekonomisk 

uppföljning samt uppföljning av 
verksamhetsmål.  
 
Augusti månads uppföljning utgör 
delårsbokslut och december månads 
uppföljning utgör årsbokslut. Dessa 
uppföljningar redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan 
uppföljning av verksamhetsmål, sker per 
februari och oktober månad. Dessa 
uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen. 
Övriga månader, förutom januari och juli 
månad, görs månadsuppföljningar från 
enhetschefsnivå till kommunchefsnivå. 
Uppföljningsprocessen för kommunen sker 
enligt särskilt antaget styrdokument, som har 
sin utgångspunkt i riktlinjerna för ekonomisk 
styrning, som fastställs av kommunchef. 

Styr- och ledningssystemet  

Styr- och ledningssystemet i Ulricehamns 
kommun finns beskrivet i dokumentet, 
riktlinjer för styr- och ledningssystem, beslutat 
av kommunfullmäktige 2018. Styr- och 
ledningssystemet ska grundas på en 
genomtänkt systematik och att alla delar i 
systemet samverkar. Det ska göra det enklare 
att ha kundens fokus, det vill säga för de 
kommunen skapar värde för och vad som är 
viktigt för dem. Det ska bidra till en ökad 
samverkan och helhetssyn i verksamheterna 
samt att medarbetarna kan känna stolthet för 
det arbete som utförs.  

Styr- och ledningssystemet gäller för alla 
verksamheter. Delar av det gäller också för 
bolagen. En viktig nyckel i arbetet är en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. 
Grundläggande för en väl fungerande 
resultatstyrning är att det går att följa mål och 
uppdrag från kommunfullmäktige via 
kommunstyrelsen till förvaltningen och den 
enskilda enheten. Det måste finnas en ”röd 
tråd” i detta arbete.  

I Ulricehamns kommuns styrmodell visas hur 
det Kommunalpolitiska handlingsprogrammet 
(KPH), strategier, mål för god ekonomisk 
hushållning och uppdrag bidrar mot visionen 
via målområden. Varje mål och uppdrag som 
är beslutat i budgeten ska också vara 
ansvarssatt till verksamhet och/eller bolag. Det 
blir då möjligt att följa upp och föra en dialog 
om resultaten. 
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Kvalitetspolicy 

Ulricehamns kommun har en kvalitetspolicy. 
Här beskrivs vikten av ett tydligt 
kundperspektiv och att Ulricehamns kommun 
skapar värde för dem vi är till för; invånare, 
besökare, företag och andra intressenter. De är 
kommunens kunder. Detta ska vara 
utgångspunkten i det arbete som utförs i 
kommunen. 

Målen är budgetmålen, det vill säga finansiella 
mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen är verktyg 
för att kunna bedöma den finansiella 
situationen och utvecklingen. 
Verksamhetsmålen ska spegla det som är 
resultat ur ett kund- eller 
medborgarperspektiv.  

Uppdragen kommer från planer beslutade av 
kommunstyrelsen, förutom budgeten som 
antas av kommunfullmäktige. Planerna kan 
vara handlingsplaner efter beslutade strategier 
och program eller andra planer. Uppdragen 
kan också komma via budgeten som 
budgetuppdrag eller som uppdrag från intern 
kontroll.  

Kommunstyrelsen stämmer under 
budgetprocessen regelbundet av föreslagna 
mål och målnivåer för god ekonomisk 
hushållning samt förslag på prioritering av 
uppdrag och resurssättning i samlat presidium. 
Budgethandlingen beslutas slutligen av 
kommunfullmäktige.  

Verksamhetsplaner är förvaltningens verktyg 
att samla ihop och möjliggöra verkställighet av 
de beslutade målen för god ekonomisk 
hushållning och uppdragen i budgeten. Målen 
och uppdragen läggs in i respektive ansvarssatt 
verksamhets- eller bolags verksamhetsplan.  

Verksamhetsplanerna syftar till att tydliggöra 
uppgiften och uppdraget för det aktuella året. 
Varje chefsnivå i förvaltningen har en egen 
verksamhetsplan. Denna blir också 
medarbetarnas uppdrag och uppgift att arbeta 
med under det kommande året. I 
verksamhetsplanerna finns möjlighet att lägga 
till ytterligare uppdrag som är viktiga att styra 
mot. Exempelvis inom områdena systematiskt 
kvalitetsarbete, medarbetarenkät och 
brukarenkät. Verksamhetsplanerna följs upp, 
som minst, i samband med årsbokslutet.  

Upphandling 

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska 
bidra till att kommunens mål uppfylls och att 
kommunkoncernens ekonomiska resurser 
nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den 
styrning som finns i Ulricehamns kommun 
präglar upphandlingarnas utformning och 
innehåll. Inköp ska göras med hänsyn till 
totalkostnad och upphandlingar ska 
genomföras på ett affärsmässigt sätt, med 
hänsyn till både kvalitet och kostnad. 
Ulricehamns kommun ska uppfattas som en 
bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska 
värna om en sund konkurrens. Alla inköp i 
Ulricehamn ska följa gällande lagstiftning och 
samverka med andra av fullmäktiges antagna 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna för upphandling och regler för 
direktupphandling beskriver hur Ulricehamns 
kommun och de kommunala bolagen ska 
genomföra upphandling och inköp i enlighet 
med kommunens riktlinjer och regler samt 
tillhandahållande av välfungerande avtal för 
varor, tjänster, byggentreprenader och 
koncessioner. Samtliga medarbetare i 
kommunen ska ansvara för, inom sina 
verksamheter, att riktlinjer och regler efterlevs. 
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Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till 
att säkerställa att de av kommunfullmäktige 
fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete 
följer de politiskt fastställda reglerna samt 
processen för intern kontroll. Processen syftar 
till att säkerställa att kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, som innebär 
att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet.  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten.  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 
och riktlinjer med mera.  

 

Årligen genomförs riskanalyser och interna 
kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, 
sektorsledningarna och i de kommunala 
bolagen. Vid riskanalyser används checklistor 
för att upptäcka och fånga väsentliga risker. 
Checklistorna är olika beroende på om 
riskanalysen görs för en nämnd, verksamhet 
inom förvaltningen eller för ett kommunalt 
bolag. Under 2020 har miljö- och 
byggnämnden också genomfört riskanalys. En 
uppföljning av kommunens interna 
kontrollplan för 2020 redovisas i särskild 
bilaga som rapporteras samordnat med 
årsredovisningen. 
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Kommunens kvalitet i korthet 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett 

sätt att mäta en kommuns kvalitet och 

effektivitet i jämförelse med andra. Det som 

mäts ska ha en tydlig koppling till den service 

som du som kommuninvånare möts av. 

Undersökningen genomförs av Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Under 2019 

har cirka 260 av 290 kommuner deltagit i 

KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit 

sedan 2013. Resultatet av undersökningen 

kommer att användas som underlag i 

kommunens arbete med att ständigt förbättra 

sin service.  

KKiK-nyckeltalen är indelade i tre 

mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg 

samt Samhälle och miljö. 

Av de 42 nyckeltalen har två gamla nyckeltal 

utgått samtidigt som två nya har tillkommit. 

Ulricehamns kommun har inrapporterade 

värden för 37 av dessa 42 nyckeltal. 

Det finns nyckeltal som saknar värde för 2020 

vilket beror på att det inte finns nationell 

statistik för året eller så har kommunen inte 

rapporterat in.  

För några av nyckeltalen placerar sig 

Ulricehamns kommun bland de 25% 

bästa kommunerna i Sverige, här är 

några av dem: 

• Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

matematik, kommunala skolor, andel 

(%) 

 

• Ej återaktualiserade vuxna personer 

med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

 

• Miljöbilar i kommunorganisationen, 

andel (%) 

 

 

Exempel på mått där Ulricehamns 

kommun ligger lägre än genomsnittet 

är: 

• Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, 

andel (%) 

• Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde. 

 

• Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - 

Totalt, NKI.   

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 

har en liten försämring från föregående år 

80,2% 2019 till 78% 2020. Resultatet påverkas 

av att det finns nyanlända elever och elever 

med NPF-problematik som inte uppnår 

godkänd nivå. Uppföljning runt varje elev som 

inte fått godkänt betyg och handlingsplan för 

hur betyg ska nås. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 

till första erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende har gått från 85 dagar till 82 

dagar. Processen kring väntetid från ansökan 

till erbjudande om inflyttningsdatum bedöms i 

grunden blivit bättre under 2020. 

Coronapandemin har påvert utfallet negativt, 

eftersom det tidvis rått 

inflyttningsrestriktioner samt att brukare valt 

att vänta med sin flytt till särskilt boende. 

En fullständig redovisning av nyckeltalen i 

kommunens kvalitet i korthet 2020, redovisas i 

särskild bilaga som rapporteras samordnat 

med årsredovisningen.
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God ekonomisk hushållning 

och ekonomisk ställning 

Verksamhetsmål 

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En 
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i 
Ulricehamns kommun är det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 
Utgångspunkter i övrigt är:  
 
- Fokus på ett begränsat antal områden  
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. 
Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig 
strävan att förbättra resultaten. Det betyder 
inte att andra verksamheter är mindre viktiga. 
Uppföljning av resultaten inom samtliga 
verksamheter sker bland annat via SKR:s 
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, 
Agenda 2030 med mera.  

- Fokus på förbättring och långsiktighet  
Absoluta målvärden anges inte för samtliga 
mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda 
resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt 
och lämpligt, har formulerats så att 
uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.  
 
Verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning i Ulricehamns kommun utgår från 
följande målområden:  
 
- Fokus på dem vi är till för  
Målen berör framförallt det arbete som sker 
inom förvaltningsorganisationen. Kommunen 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till 
brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. 
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är 
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och 
hålla hög kvalitet.  
 
 Hållbar tillväxt  
Kommunkoncernen har en viktig roll att 
fungera som katalysator för att olika 
organisationer och verksamheter i hela 
Ulricehamns kommun ska fungera 
tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, 
tillväxt och en hållbar utveckling.

- Attraktiv arbetsgivare  
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig 
personalpolitik som lyfter fram och stärker de 
olika personalgrupperna i kommunen av 
största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den 
totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här 
viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
- Finansiella mål 
Det finns fyra finansiella mål avseende god 
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. 
Två av målen avser kommunen och två mål 
avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB 
och UEAB är de bolag i kommunkoncernen 
som har mest betydande ekonomisk 
omsättning och balansomslutning. Dessa 
bolags ekonomiska utveckling har därför 
betydelse för hela kommunkoncernens 
ekonomiska utveckling. 

Mål och utfall kommenteras på kommande 
sidor. Gällande målområdet Attraktiv 
arbetsgivare så kommenteras det ytterligare 
under avsnittet Väsentliga 
personalförhållanden. De Finansiella målen 
kommenteras och utvecklas även vidare 
tillsammans med presentationen av 
Kommunkoncernens och kommunens 
ekonomiska ställning. 

I årsredovisningen finns endast två alternativ i 
bedömningen kring hur väl respektive mål 
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt), 
eller inte (rött). Av de 13 verksamhetsmålen är 
elva uppfyllda, två är inte uppfyllda. 
 
Avseende de två mål som inte är uppfyllda så 
kan sammanfattningsvis kommenteras att vad 
gäller målet avseende resultaten i årskurs nio 
är det långsiktiga målet att samtliga elever ska 
lämna skolan med godkända betyg och 
behörighet till något program på gymnasiet, i 
det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att 
resultaten ska förbättras. Detta har inte 
uppnåtts under 2020. Målet för den totala 
sjukfrånvaron har heller inte uppfyllts. 
Sjukfrånvaron har ökat under 2020 jämfört 
med föregående år, vilket är starkt påverkat av 
den under året rådande coronapandemin. 
 
Den samlade bedömningen är att Ulricehamns 
kommun har god ekonomisk hushållning. 
 

Förklaring till symboler: 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt
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Fokus på de vi är till för 

     

Verksamhetsmål Indikator 2020 Målvärde 2019 

Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska 
öka i förhållande till föregående läsår.        78 % >80,2 % 80,2 % 

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande 
till föregående år. 

 <80 dagar <80 dagar 80 dagar 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i 
förhållande till föregående år. 

 82 dagar <85 dagar 85 dagar 

Andel behöriga elever till något program på 

gymnasiet ska öka i förhållande till 

föregående läsår. 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan före 
lovskolan är 79,7 % vilket är en liten 
försämring jämfört med föregående års 80,2 
%. Efter sommarskolan ökade behörigheten till 
85,6 % jämfört med föregående års 86,2 %. Det 
är framförallt elever som prövats för ett betyg i 
matematik som påverkar det positiva 
resultatet. (Värt att notera är att resultatet om 
79,7% är det som sektorn själva tagit ur 
systemet Qlick Wiev och att det kan skilja 
någon procentenhet jämfört med det resultat 
som sedan presenteras i Kolada.) 

Meritvärdet för åk 9 är 214,6 jämfört med 
föregående års 223,4. Uppdelat så har 
Stenbocksskolan ett meritvärde på 216,8 och 
Ätradalsskolan 209,9. Det är stor variation i 
måluppfyllelsen mellan klasser både på 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. En större 
andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Tydlig arbetsgång ska finnas 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 på både 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På 
Stenbocksskolan startas en flexgrupp upp för 
att emot både elever från Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på 
Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som 
behöver stöd. 

Lovskola och sommarlovsskola erbjuds för 
elever i åk 8-9 som inte uppnått ett godkänt 
betyg. 

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

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

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

Stöd till obehöriga lärare genom en intern 
obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig 
över hela läsåret. Samtliga obehöriga lärare får 
en mentor/handledare.  
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Verkställighetstid i antal dagar från beslut 

till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 

ska minska i förhållande till föregående år 

Analys 

Det är för få ärenden under 2020 (2 st) för att 
kunna redovisa ett statistiskt säkert tal. Om 
man räknar in beslut fattade även från 2018 
och 2019 så blir det bara totalt fem ärenden. 

Viss intern rörlighet har skett under året samt 
något beslut som upphört, vilket innebär att 
ytterligare beslut om bostad enligt 
socialtjänstlagen och beslut om gruppbostad 
enligt LSS har verkställts. Några 
gruppbostadsplatser blev tillgängliga under 
2019 och 2020 med anledning av en utökning i 
samband med flytt på grund av renovering av 
gruppbostad och evakueringsboende. På så sätt 
har individer kunnat erbjudas gruppbostad 
flertalet gånger, men ett par personer har ändå 
valt att tacka nej och andra har erbjudits plats. 

Några beslut om bostad med särskilt service 
enligt LSS tillgodoses med andra insatser 
genom boende enligt socialtjänstlagen eller via 
boendestöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbeta med boendeplanering för 
kommande behov. Det finns en bra planering 
framåt som styrs via lokalstyrgruppen och som 
praktiskt hanteras av boendestrategen. 

Ny gruppbostad kommer under 2021 att 
öppnas på Åsundavy och start av ny 
servicebostad planeras till början av 2022. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 

till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende ska minska i förhållande till 

föregående år. 

Analys 

Under första halvåret 2019 hade verksamheten 
problem med långa handläggningstider för 
ansökningar till särskilt boende. Detta till följd 
av en tillfällig kraftig ökning av antalet 
ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland 
biståndshandläggare. Idag ser situationen 
bättre ut och handläggningsprocessen har 
förstärkts och handläggningstiderna kortats 
ner. 

Anledningen till att talet ändå är i nivå med 
2019 beror på coronapandemin då det under 
2020 tidvis rått inflyttningsrestriktioner samt 
att brukare valt att vänta med sin flytt till 
särskilt boende. 

I dagsläget finns inte någon direkt kö för att 
flytta in till särskilt boende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Processen kring väntetid från ansökan till 
erbjudande om inflyttningsdatum bedöms i 
grunden blivit bättre under 2020. Men 
coronapandemin har påverkat utfallet negativt. 

 

Hållbar tillväxt 

     

Verksamhetsmål Indikator 2020 Målvärde 2019 

Erbjuda 90 % av kommunens alla hushåll och företag 
möjlighet till fiber senast 2020.         92 % 90 % 87 % 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod  5,2% ≥5% 6,1% 

Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla 
uppställda hållbarhetskriterier för ”Gröna lån”  100 % 100 % - 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska 
öka i förhållande till föregående år.  49,1 % >46,7 % 46,7 % 

Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska 
öka med minst 100 sett över en femårsperiod  100 st ≥100 st - 

Det sammanfattade omdömet för Ulricehamns kommun i 
Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet, 
ska förbättras i förhållande till föregående år 

 3,51 index 
>3,47 
index 

3,47 index 
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Erbjuda 90 % av kommunens alla hushåll 

och företag möjlighet till fiber senast 2020. 

Analys 

2020 anslöts 689 hushåll och företag till 
fibernätet och genom det beräknas att hushåll 
med fiber i sin absoluta närhet är ca 92%. Post 
och Telestyrelsen (PTS) presenterar officiell 
täckningsgrad under mars/april 2021. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Nytt delmål är att kunna möjliggöra bredband 
om minst 1 Gbit/s till minst 98% av 
kommunens alla hushåll och företag senast 
2025. Utbyggnad sker nu främst på 
landsbygden. För att möjliggöra utbyggnaden 
har UEAB beviljats bidrag från PTS. 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka 

med minst 5 procent över en femårsperiod 

Analys 

Folkmängden var 24 704 invånare per den 31 
december 2020. Det innebär att kommunen 
under hela året haft en ökning på 36 personer. 
I december 2015 uppgick befolkning i 
Ulricehamns kommun till 23 494 invånare. 
Detta ger en befolkningsökning på 5,2 % över 
en femårsperiod.  

I och med den svaga befolkningsökningen 
under 2020 har utfallet minskat med 0,9 
procentenheter över femårsperioden, jämfört 
med året innan. 

Det kan konstateras att 
befolkningsutvecklingen är starkt beroende av 
hur många nya bostäder som produceras i 
kommunen och därför är kommunens förmåga 
att planera och verkställa exploatering och 
utbyggnadsprojekt avgörande för vilken 
befolkningsutveckling kommunen har.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med de detaljplaner som nu ligger i 
planprioteringslistan, finns god beredskap att 
skapa förutsättningar för att befolkningsmålet 
också ska kunna uppnås framöver. 

Planenheten arbetar med framtagande av 
detaljplaner för att bereda möjligheter att 
nyttja marken för de ändamål som samhället 
kräver för att kunna expandera. Detta innebär 
egentligen all planläggning för alla ändamål 
som genomförs för att skapa ett samhälle som 
erbjuder möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, 
driva företag, bli gammal i samt att hitta 
infrastrukturella lösningar för att få samhället 
att utvecklas hållbart. Enheten utvecklar 
processer för en snabbare och bättre 
planprocess där förseningar skall undvikas 

som annars blir fördröjande för 
exploateringsprocessen.  

Planenheten arbetar även med delar av den 
bygglovsprocess som rör kartframtagning och 
mätuppdrag för att säkerställa en kvalitativ och 
säker bygglovsprocess. Fungerar dessa 
processer bra bidrar även det till en 
attraktivitet och en bra möjlighet för 
människor att trivas, bo kvar och utvecklas 
inom kommunen.  

Samtliga nybyggda kommunala fastigheter 

ska uppfylla uppställda hållbarhetskriterier 

för ”Gröna lån” 

Analys 

I de pågående projekten stadsbibliotek, 
samverkanshus i Gällstad och ny F-6 skola 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. Projekt som har påbörjats 
under 2020 har hållbarhetskriterierna som 
mål. 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet ska öka i förhållande till 

föregående år. 

Analys 

Inköp av ekologiska livsmedel är ett pågående 
arbete i alla kök. Det livsmedelsavtal som idag 
finns på plats har gjort det möjligt att öka 
andelen inköp jämfört med föregående år. 
Inköpen av de ekologiska livsmedlen har under 
2020 inte medfört några extra kostnader för 
verksamheten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Alla kök har flera gånger under året fått 
återkoppling på hur de ligger till med inköpen 
av de ekologiska livsmedlen. Denna 
återkoppling har gjort att det har funnits en 
bra medvetenhet kring vilka ekologiska 
livsmedel som är bra att köpa in och inte. 

Antalet nya lägenheter som produceras av 

STUBO AB ska öka med minst 100 sett över 

en femårsperiod 

Analys 

Detta mål tillkom 2020 och historik redovisas 
därmed från 2020. 

Nybyggnation 

Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 ("bakom 
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Coop") är färdigställd och möjliggör 
byggnation av ca 90 lägenheter. I en första 
etapp projekteras för två punkthus om totalt 58 
hyreslägenheter. Bygglov har beviljats, 
investeringsbidrag har sökts och byggstart 
planeras till hösten 2021. Om efterfrågan är 
god kan ett tredje hus byggas i senare skede. 

Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre 
delen av fastigheten) pågår. Även för området 
Karlsslätt och "gamla torget i Dalum" pågår 
detaljplaneprocesser. 

En planprocess för byggnation av bostäder på 
den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 
kommer att inledas under 2021. 

Ombyggnationer 

På Nillas väg 5 har en lokal omvandlats till 
baslägenhet för LSS-verksamhet. På 
Solrosvägen pågår ombyggnation av en fd 
förskolelokal till gruppbostad med 6 lägenheter 
och gemensamhetsutrymmen. På Storgatan 
förbereds för ombyggnation av en lokal som 
tidigare använts för daglig verksamhet vilket 
kommer att ge 4 nya lägenheter.

 
Åtgärder/insatser för utveckling 

Planprocesser pågår för att möjliggöra 
utveckling på flera av bolagets 
bostadsområden, bl a Karlslätt och övre delen 
av Stockrosen 1. Bolaget driver projekt för 
nybyggnation både genom processer för 
detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar 
de pågående processerna för bra 
nybyggnationsprojekt de kommande åren. 

Det sammanfattade omdömet för 

Ulricehamns kommun i Svenskt Näringslivs 

enkätundersökning av företagsklimatet, ska 

förbättras i förhållande till föregående år 

Analys 

Viktigt arbete som pågår tillsammans med 
kommunens förvaltning, arbetet är påbörjat 
men behöver upprätthållas under lång tid. 
Arbete pågår också regionalt genom BRB. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det är ett hela tiden pågående arbete.

Attraktiv arbetsgivare 

     

Verksamhetsmål Indikator 2020 Målvärde 2019 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska 
minska i förhållande till föregående år.         8,1% <6,8 % 6,8% 

Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande till föregående år  101,2 st <106,5 st 106,5 st 

Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i 
förhållande till föregående år  12,2 % <18,4 % 18,4 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i 
förhållande till föregående år.  77,6 index >77 index 77 index 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 

anställda ska minska i förhållande till 

föregående år. 

Analys 

Året inleddes med en minskning av 
sjukfrånvaron i förhållande till samma period 
förra året. I mars kom covid-19 till Sverige och 
Ulricehamn. Det innebar att förvaltningens 
medarbetare uppmanades att stanna hemma 
vid symptom. Detta medförde en ökning av 
sjukfrånvaron fr.o.m. mars vilken kom att 
bestå under hela 2020. Målet att sänka 
sjukfrånvaron kunde därmed inte uppnås 

under 2020. Den ökade sjukfrånvaron blev 
samtidigt mindre än förväntat vilket antyder 
att förvaltningens personal har varit lojala med 
sina uppdrag och sina arbetskamrater. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

covid-19 har belastat organisationen vilket har 
gjort att förvaltningens aktiva arbete med att 
förebygga och hantera sjukfrånvaro har varit 
nedprioriterat. En försiktig bedömning ger vid 
handen att detta arbete kan återupptas under 
senare delen av 2021 men att det kommer att 
ta tid innan förvaltningen är tillbaka i ett 
"normalläge". 
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Antalet medarbetare med 

långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 

minska i förhållande till föregående år 

Analys 

Antalet långtidssjuka har minskat något i 
förhållande till samma period förra året. Detta 
trots att den totala sjukfrånvaron har ökat 
samtidigt som det har funnits begränsningar 
av möjligheterna och att komma i kontakt med 
vården. Vårdinsatser har senarelagts och 
förvaltningens chefer har prioriterat annat än 
rehabiliteringsarbete. Resultatet är något 
förvånande men kan bero på naturliga 
variationer men också på att benägenheten att 
belasta vårdkedjan under pandemin har varit 
begränsad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie 
rutiner. 

Personalomsättningen av första linjens 

chefer ska minska i förhållande till 

föregående år 

Analys 

Personalomsättningen bland första linjens 
chefer har minskat i förhållande till 2019. 
Förvaltningen gör bedömningen att detta är 
kopplat till en försämrad arbetsmarknad och 

till att benägenheten att flytta på sig minskat 
pga av den allmänna osäkerhet som präglar 
coronasituationen.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning av våra chefers trivsel i årets 
medarbetarenkät. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska 

öka i förhållande till föregående år. 

Analys 

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 
2020 med ett HME-resultat (78) som 
överstiger resultatet i föregående års 
medarbetarenkät (77). Positivt är att 
förvaltningen får höga värden avseende chefer, 
trivsel, tillit och att personalen signalerar att 
det är högt i tak. Förvaltningen behöver 
samtidigt titta vidare på arbetsbelastning och 
upplevelsen av Ulricehamns kommun som 
arbetsgivare där det finns 
förbättringspotential. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att framställa och genomföra en handlingsplan 
för att bli "Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare samt att arbeta vidare med 
hållbara scheman är två exempel på åtgärder 
som adresserar utvecklingsområdena. 

 

Finansiella mål 

     

Finansiella mål, kommunen Indikator 2020 Målvärde 2019 

     

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  

 4,0% 1,2% 2,0% 

Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar 
ska uppgå till högst cirka 350 mnkr.  90 mnkr 

Högst 350 
mnkr 

0 mnkr 

STUBO ska generera en avkastning på minst 5% på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde.  5,5% 5,0% 5,3%% 

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt 
eget kapital.  14,0% 5,0% 13,0% 
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Det ekonomiska resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster ska uppgå till 

minst 1,2% av intäkterna från skatteintäkter 

och kommunal utjämning. 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till 60,6 
mnkr, vilket motsvarar 4,0 procent av 
intäkterna från skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Därmed är målet uppnått då 
målvärdet för 2020 är 1,2 procent av 
intäkterna från skatteintäkter och kommunal 
utjämning. Statliga åtgärder för att motverka 
negativa effekter av pandemin har gett 
kommuner över hela landet ett mycket starkt 
resultat under 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fokus på en fortsatt ekonomi i balans. 

Kommunens nyupplåning för finansiering av 

investeringar ska uppgå till högst cirka 350 

mnkr. 

Analys 

En nyupplåning på 90 mnkr gjordes i maj 
2020. Då flera stora investeringsprojekt, både i 
kommunens verksamheter och i bolagen, har 
blivit försenade uppstod inte något behov av 
ytterligare nyupplåning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Den inrättade koncernbanken är ett viktigt 

hjälpmedel i arbetet med finansieringen för 

hela kommunkoncernen.

STUBO ska generera en avkastning på minst 

5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde. 

Analys 

Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en 
avkastning om 5 % över tid. Sedan 
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett 
genomsnitt på 5,5 %. Bolaget står nu starkt 
inför de kommande åren som kräver stora 
investeringar i såväl nyproduktioner som 
ombyggnationer/renoveringar i befintligt 
bestånd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling 
och insatser som t ex energisparande åtgärder 
och åtgärder för hög uthyrningsgrad bidrar till 
en långsiktigt stabil ekonomi. 

UEAB ska generera en avkastning på minst 

5% på totalt eget kapital. 

Analys 

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 
2020 6% (föregående år 6%).  

Avkastning på genomsnittligt eget kapital 2020 
14% (föregående år 13%) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 

resursstyrning 
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Kommunkoncernens och 

kommunens ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen 

De två uppsatta finansiella målen för 
koncernen innebär avkastningskrav för de två 
största bolagen i koncernen.  Målen finns även 
reglerade i ägardirektiven. STUBO AB ska 
generera en avkastning på minst 5 procent på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde. UEAB 
ska generera en avkastning om minst 5 procent 
på totalt eget kapital. Ulricehamns Stadshus 
AB och NUAB har inte något avkastningskrav. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 
2020 uppgår till 110,1 mnkr (86,5 mnkr). Det 
ekonomiska resultatet 2019 innebär 
följaktligen ett resultat som är högre än 
föregående år.  

Koncernens resultatutveckling, mnkr 

 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
2020 uppgår till 111,3 mnkr (2019: 57,9 mnkr). 
Jämförelsestörande poster i koncernen är de 
jämförelsestörande posterna som finns i 
kommunens resultaträkning. Dessa finns 
specificerade på nästkommande sida. 

Kommunkoncernens resultatutveckling, 
mnkr, exklusive jämförelsestörande poster 

 

UEABs resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner uppgår till drygt 52 
mnkr. Resultatnivån är något högre än 
beräknat vilket framförallt beror på hög 
efterfrågan från kommunen avseende 
saneringsarbeten, upprustning av gator samt 
nya anslutningar till fjärrvärmenätet i nya 
områden i kommunen. Avkastningen på totalt 
kapital uppgår till 14% av totalt eget kapital 
och är betydligt högre än målvärdet på 5%. 

STUBOs resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner är något lägre än budget 
på grund av ökade kostnader i form av 
nedskrivningar som är gjorda under året. Dock 
har bolaget även erhållit högre intäkter i form 
av tilläggsköpeskilling för försäljning av Kullen 
i Ulricehamn AB, dock var dessa intäkter med i 
budget. Avkastningen för bolaget uppgår till 
5,5% för 2020 och uppnår därmed sitt 
finansiella mål. 

De två övriga bolagen i kommunkoncernen, 
Stadshus AB samt NUAB redovisar resultat i 
nivå med budget eller något över. NUAB har 
ett överskott då bolaget inte har kunnat 
genomföra aktiviteter som planerat med tanke 
på covid-19.
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Koncernens soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 
de totala tillgångarna. En soliditet på 
57,5 procent innebär att det finns kort- och 
långfristiga skulder motsvarande 42,5 procent 
av de samlade tillgångarna. Koncernens 
soliditet, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, har under den senaste 
fyraårsperioden ökat från 31,9 procent till 49,4 
procent. Ökningen hänförs framförallt till en 
minskning av koncernens pensionsåtaganden 
som klassificeras som en ansvarsförbindelse. 

 

Koncernens soliditet inklusive samtliga 

pensionsåtaganden, procent 

Sammanfattningsvis är kommunkoncernens 

ekonomi i balans. De uppsatta finansiella 

målen för bolagen i kommunkoncernen har 

under 2020 uppfyllts. Något mål för totala 

kommunkoncernen finns inte upprättat.  

Kommunen 

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 

uppgår till 59,4 mnkr.  

Det budgeterade ekonomiska resultatet för 
2020 uppgår till 18 mnkr. Det ekonomiska 
utfallet är följaktligen 41,5 mnkr högre än 
budgeterat. Totalt 23,4 mnkr över budget för 
verksamheterna inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Samtliga sektorer gör ett överskott 
och detta kan framförallt hänföras till 
ersättningar i samband med covid-19, minskat 
uppdrag inom vissa verksamheter samt stor 
frånvaro bland personalen. 
Finansförvaltningens positiva budgetavvikelse 
uppgår till 17,7 mnkr och beror till största 
delen på de extra generella statsbidragen som 
har delats ut under detta året.  

Det första finansiella målet i kommunen är 
ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 
1,2% av intäkterna från skatteintäkter och 
kommunal utjämning. För att kunna mäta 
uppsatt mål ska kommunens resultat justeras 
för jämförelsestörande poster. Nedan finns 
specificerat vilka poster som klassificerats som 
jämförelsestörande och resultat exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till 60,7 
mnkr. 

 
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 60,6 

   
+ Uppbokning av flexskuld (engångseffekt) -4,3 
 
+    

 
Bidrag försäkringskassan sjuklönekostnader 
på grund av covid-19 +16,4  

 
+ 

 
Bidrag Socialstyrelsen för merkostnader på 
grund av covid-19 +12,7 

 
-  Merkostnader på grund av covid-19 -14,3 
 
- Sjuklönekostnader på grund av covid-19 -11,7 
   

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 59,4 
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Justeringsposterna speglar vilket speciellt år 
2020 har varit med covid-19. Kommunen har 
erhållit bidrag både från Försäkringskassan 
och Socialstyrelsen avseende merkostnader 
och extra sjuklönekostnader. Ulricehamns 
kommun har klassificerat både kostnaden och 
bidraget som jämförelsestörande. Utöver detta 
har den engångseffekt av uppbokningen av 
flexskuld klassats som jämförelsestörande då 
detta inte har varit uppbokat tidigare.  
Föregående år var resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster 28,6 mnkr. Dock är 
åren inte helt jämförbara då kommunen 
tidigare räknade in realisationvinster och 
förluster som jämförelsestörande poster både 
avseende exploatering och kommunens 
pensionsportfölj. Detta ska inte klassas som 
jämförelsestörande och med årets bedömning 
hade 2019 års resultat exklusive jämförelse 
störande poster uppgått till 55,4 mnkr.  

Ekonomiskt resultat exklusive 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 4,0% av skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Det är betydligt högre 
än föregående år (1,5%) och även med 
marginal över målvärdet på 1,2%. Det stora 
positiva utfallet beror till största delen på de 
extra statliga generella bidragen som 
kommunen har erhållit. 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 191,9 mnkr 
(147,0 mnkr), både utgifterna för byggnation, 
mark- och fastighetsförvärv var större än 
föregående år. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till 464,2 
mnkr. Den stora avvikelsen beror till största 
delen på projekt som inte har kommit lika 
långt som planerat bland annat avviker 
samverkanshus Gällstad med drygt 100 mnkr 
samt stadsbiblioteket med drygt 30 mnkr. 

Under året har kommunfullmäktige, utöver 
ombudgeteringar, beslutat att utöka den 
ursprungliga budgeten med drygt 32 mnkr 
framförallt för förvärv av Brunnsnäs och 
lokaler på Maskinvägen 6. 

 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Den stora avvikelsen mot investeringsbudgeten 
påverkar även kommunens nyupplåning under 
året. Kommunens uppsatta mål var att 
nyupplåningen inte skulle överstiga 350 mnkr 
och årets nyupplåning uppgår endast till 90 
mnkr. Målet var satt utifrån den budgeterade 
investeringsvolymen och i med det lägre 
utfallet så blev även målet om nyupplåning 
uppnått.  

Över tid är det önskvärt att kommunens 
investeringar i så hög utsträckning som möjligt 
finansieras via de medel som tillförs från den 
löpande driften – om självfinansieringsgraden 
över tid uppgår till minst 100 procent behöver 
inga nya lån tas upp. Ulricehamns kommun 
står inför stora investeringar framöver och 
självfinansieringsgraden kommer att sjunka. 

Under 2020 uppgår självfinansieringsgraden 
till 70 procent. Självfinansieringsgraden har 
minskat mot föregående år, trots ett betydligt 
högre resultat än budgeterat. Förklaringen är 
att investeringsvolymen har ökat i en än högre 
takt. Nivån har tidigare år legat på en hög nivå 
jämfört med länet i övrigt, vilket bidrar till att 
kommunen klarar av enskilda år med lägre 
självfinansieringsgrad. 
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Självfinansieringsgrad, % 

 

Soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 
de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på 
kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats 
med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre 
skuldsättning har kommunen. 

En soliditet på 61 procent innebär att 
kommunen har skulder motsvarande 39 
procent av de samlade tillgångarna. 
Kommunens soliditet ligger något lägre än 
föregående år då den låg på 63 procent.  

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, enligt den så kallade 
”fullfondsmodellen”, uppgår till 42,2 procent. 
Kommunens funktion som internbank inom 
koncernen påverkar soliditeten med drygt 13 
procentenheter. Utan utlåningen till bolagen 

hade kommunens soliditet inclusive samtliga 
pensionsåtaganden 2020-12-31 uppgått till 
55,3 procent (2019: 54,1 procent). 

Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns 
kommun har en stark finansiell ställning. 
 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. 

internbank 

Sammanfattningsvis har Ulricehamns 
kommun god ekonomisk ställning. De 
finansiella målen för 2020 är uppfyllda. 
Framtiden innebär utmaningar med stora 
investeringar som kommer att belasta 
kommunens ekonomi många år framöver. 
Kommunen kommer att behöva hålla en god 
resultatnivå för att självfinansieringsgraden av 
investeringarna inte ska minska och därmed 
skuldsättningsgraden öka. Om skulderna ökar 
mer inför framtiden så kommer framtida 
skattebetalares konsumtionsutrymme att 

minska. 
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Balanskravsresultat 

Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 
2019 innebär att kommunallagens krav på 
ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2019 års 
ekonomiska resultat avsätts inte några 
ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare 
års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2020   2019   

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 59,4 55,4 

- reducering av samtliga 
realisationsvinster -6,2 -12,1 

 
+ 

 
justering för realisationsvinster 
enligt 
undantagsmöjlighet - - 

 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - - 
 
 
-  

justering för orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper -3,9 13,1 

 
- 

 
justering för återföring av 
orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 12,4 - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 61,7 30,2 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - - 

 Balanskravsresultat 61,7 30,2 
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Väsentliga 

personalförhållanden 

2020 års redovisning av ”Väsentliga 
personalförhållanden” är den andra i vilken 
förvaltningen följer ”Rådet för kommunal 
redovisnings” rekommendation R15 för 
förvaltningsberättelsen. Det innebär att 
redovisningen ska innehålla upplysningar om 
både den kommunala koncernen och i 
förvaltningen. I denna redovisning, som får 
betraktas som ett delsteg mot detta mål, 
innebär det att även bolagens underlag 
redovisas och kommenteras där detta är 
möjligt. Redovisningen ska i övrigt läsas som 
gällande förvaltningen om inte annat särskilt 
anges. För djupare analyser av bolagen 
hänvisas till respektive bolags årsredovisning.  

Verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 

Denna redovisning utgår från de mål och 
uppdrag som framgår av budget för 2020. 
Dessa är;  

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 
anställda ska minska i förhållande till 
föregående år 

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

Personalomsättningen av första linjens chefer 
ska minska i förhållande till föregående år  

Hållbart medarbetar-engagemang (HME) ska 
öka i förhållande till föregående år 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att bli Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare 

Personalkostnader 

Personalkostnader, mnkr 

     
     
 2020 

 
2019 Föränd-

ring 
Föränd-

ring % 
 Månadsavlönade 711,7 680,2 31,5 4,6 

Timavlönade 42,9 46,7 -3,8 -8,1 

Arvoderade 8,4 8,8 -0,4 -4,5  

Förtroendevalda 6,0 6,6 -0,6 -9,1  

Sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärder 

 
6,0 

 

 
5,7 

 
0,3  

 
5,3  

Totalt 775,0 748,3 27,0 3,6 

   

Personalkostnaderna utgör 49% av den totala 
kostnaden i kommunen under 2020. Jämfört 

med 2019 har personalkostnaderna ökat med 
cirka 3,6 procentenheter. Större delen av 
ökningen är en konsekvens av den årliga 
löneöversynen med löneuppräkningar på ca 2,7 
procentenheter och av att konkurrensen på 
arbetsmarknaden har drivit upp 
ingångslönerna. Det bör som tidigare år 
uppmärksammas att kostnader för arvoderade 
inte ska ses som personalkostnader utan är 
direkta ersättningar för exempelvis familjehem 
och kontaktpersoner inom vissa verksamheter. 

Personalkostnader månads- och 

timavlönade, mnkr 

     
 2020 2019 Föränd-

ring 
Förändring % 

 

Månadslön/ Timlön 697,7 676,5 21,2 3,1 

Sjuklön 21,8 16,2 5,6 34,6 

Övertid/ Mertid 7,9 7,6 0,3 3,9 

OB/ Beredskap/Jour 27,1 26,7 0,4 1,5 

Totalt 754,6 727,0 27,4 3,8 

 

 

 

    

 

De kostnader som ökat procentuellt mest är 
sjuklönekostnaderna beroende på att 
framförallt korttidssjukfrånvaron har ökat. Det 
är en följd av utbrottet av covid-19 under våren 
2020.  Korttidssjukfrånvaron (1–14 dgr) har 
under 2020 ökat med 63 287 timmar. Det kan 
kopplas till att personalen har följt 
Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma 
vid symtom. Sjuklönekostnaderna har i allt 
väsentligt täckts av de statsbidrag som 
tilldelats förvaltningen för att hantera 
pandemin. 

 

Totalt antal anställda, månadsavlönade  
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I tabellen på föregående sida visas antal 
månadsavlönad personal vid mättillfället 30:e 
november för kommunen som helhet, samt för 
bolagen. Antalet månadsavlönade i 
förvaltningen har ökat med 80 årsarbetare. 
Detta handlar delvis om volymökningar då 
Sektor Lärande bl.a. infört yrkesgruppen 
lärarassistenter, startat en ny förskola och 
startat upp en flexgrupp samtidigt som Sektor 
Välfärd har ökat grundbemanningen.  

   

Ökningen av månadsavlönad personal ligger 
helt i linje med intentionen att ersätta 
timavlönade med månadsavlönade. Detta görs 
i avsikt att öka anställningstryggheten, 
underlätta rekryteringen samt för att öka 
kontinuiteten för brukare och elever, vilket 
höjer kvaliteten i verksamheten.  

Arbetad tid 
 

   

 
   

 
   

 Utfall  
2020 

Utfall  
2019 

 

Förändring 
 

Arbetad tid i årsarbeten, 
månads- och timavlönad 
personal (inkl PAN) 

1 879 1 874 

 

+5 

 
2020 visar på en mindre ökning av den 
arbetade tiden än vad som kan förväntas när 
antalet månadsavlönade ökar. Det beror på att 
de volymökningar som redovisas ovan i allt 
väsentligt balanseras av ett minskat antal 
timavlönade och genom en högre sjukfrånvaro.    

Timavlönade 

Arbetad tid i årsarbeten, timavlönad 

personal (exkl. personliga assistenter och 

anhörigvårdare – PAN) 

 202
0 

2019 Förändrin
g 

Förändring
, % 

Kommune
n totalt 

107,3 127,
8 

-20,5 -16,0 

UEAB 0,8 0,8 0 - 

STUBO 0,2 

 

0,2 0 - 

NUAB 0,2 0,0 +0,2 100,0 

    

    
   

Största delen av den tid som utförs av 
timavlönad personal utförs inom Sektor 
välfärd och inom personalgrupperna 
vårdbiträden, undersköterskor samt övrigt 
socialt och kurativt arbete. Den största 
minskningen kan tillskrivas Sektor välfärd som 
minskat med 13 åa från 2019.  

 

Fyllnads- och övertid 
Fyllnads- och övertid, årsarbetare 

 

 

 

 

Utöver månadsavlönades ordinarie arbetstid 
och timavlönades timtid görs fyllnads- och 
övertid motsvarande 12,6 årsarbeten. 
Omfattningen av denna tid är jämförbar med 
föregående år.  

Heltid som norm  
Arbetet med Heltid som norm pågår och flera 
verksamheter har börjat arbeta utifrån de nya 
arbetssätten. 2019 startade äldreomsorgen, 
sjuksköterskorna, kosten och 
funktionsnedsättning.  
Under 2020 har förskolan, lokalvården samt 
kultur och fritid gått in. Arbetet med 
grundskolan och skolområde Tingsholm har 
påbörjats.  
 
Under hösten har pensionsinformation 
genomförts med syftet att medarbetarna ska 
göra medvetna val när det gäller heltids- eller 
deltidsarbete. Ca hälften av kommunens 
medarbetare har deltagit och nya möjligheter 
ges våren 2021.   
 
En utvärdering av arbetet genomfördes under 
hösten och syftet var att ge vägledning i det 
fortsatta arbetet med Heltid som norm och hur 
bemanningsplanering blir en självklar del i 
kommunens ledningssystem.  
 
Framgångsfaktorer som lyfts fram i 
utvärderingen är bland annat att en stark och 
enig styrgrupp, ett  
stort engagemang från kommunledning och 
många som vill att det ska gå bra. Syftet med 
arbetet har också lyckats kommuniceras och 
verksamheterna har fått stöd i arbetet via den 

inrättade planeringsfunktionen.    
 
Utmaningarna med ett förändringsarbete av 
den här karaktären är stora. Det ställer krav på 
uthållighet, mod och långsiktighet. Stora 
insatser har gjorts under året för att stötta 
verksamheterna och det arbetet måste fortsätta 
kommande år. Två saker som lyfts fram i 
utvärderingen som viktiga att arbeta vidare 
med är delaktighet och att arbeta mer 
tillsammans med cheferna. Utvärderingen 
kommer ligga till grund för planering av det 
fortsatta arbetet.  

    
  2020 2019 

Totalt  12,6 

 

12,1 
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Arbetssättet har också resulterat i att 
verksamheten i större utsträckning 
bemannat med ordinarie personal vilket har 
varit särskilt värdefullt under pandemin. 
Ordinarie personal har kunnat täcka upp vid 
sjukfrånvaro i större utsträckning och 
timavlönade har kunnat styras till de 
verksamheter med störst behov.  

  

I och med förvaltningens arbete med ”heltid 
som norm” har den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden, i anställningen, fortsatt 
ligga på en hög nivå.  

 

Andel heltids- och deltidsanställningar 

 
 

 

De som tidigare haft en deltidsanställning har 
erbjudits att arbeta heltid och det gör att 94 
procent av de anställda numera har en 
heltidsanställning. Det innebär dock inte att 
alla som har en heltidsanställning arbetar 
heltid. De som i realiteten arbetar heltid med 
hänsyn tagen till tjänstledigheter var under 
2019 74,4 % och under 2020 är andelen 76,0% 
vilket innebär en utveckling i önskvärd 
riktning. 

Andel kvinnor och män 
Andelen kvinnor och män av totala antalet 
anställda (månadsavlönade), i procent  

     Kommuner är generellt kvinnodominerade 
arbetsplatser och fördelningen har inte 
förändrats sedan föregående år. Detta utgör 
den enskilt största utmaningen i förvaltningens 
jämställdhetsarbete. Om förvaltningen skulle 
kunna medverka till att öka den manliga delen 
av befolkningens intresse för de yrken som är 
representerade i våra verksamheter skulle 
detta medverka till bättre förutsättningar för 
personalförsörjningen och en mer jämställd 
arbetsplats. 

 

 Kvinnor 
2020 

Kvinnor 
2019 

Män  
2020 

Män 
2019 

Totalt 80 81 20 19 

UEAB 20 21 80 79 

STUBO 36 

 

39 64 61 

NUAB 57 83 43 17 

     

Bland de sektorer i kommunen som sticker ut 
mest gällande andel män är Sektor miljö och 
samhällsbyggnad med 41% män. Bland 
bolagen är männen i majoritet inom både 
UEAB och STUBO.  Vid NUAB är antalet 
anställda få (sju), så varje förändring ger stora 
procentuella skillnader. 

Kompetensförsörjning 

Personalomsättning tillsvidareanställda 

       Antal 
anställda 

1/1 

 Antal 
Av-

gångna 

Antal 
Anställda 

31/12 

Personal-
omsättning 

% 

Kommunen 1 942  138 2008 7,0 

 

UEAB     8,8 

STUBO     26,1 

NUAB     14,0 

      

Personalomsättning förstalinjens chefer 

       Antal 
anställda 

1/1 

 Antal 
Av-

gångna 

Antal 
Anställda 

31/12 

Personal-
omsättning 

% 

Kommunen  
74 

 
 

 
9 

 
74 

 
12,2 

 

UEAB     33,3 

STUBO     0 

NUAB     0 

Tillgången på arbetskraft har under året varit 
tillfredsställande. Antalet sökande till varje 
ledig tjänst har ökat. Detta hänger framförallt 
ihop med den ökande arbetslösheten som har 
följt på pandemin. Då ökningen av tillgången 
på arbetskraft är kopplad till pandemin så 
bedöms konkurrensen på arbetskraft på sikt 
återigen öka. Det kommer att ställa krav på att 
förvaltningen effektiviserar, utvecklar nya 
arbetssätt och är beredda att ompröva sina 
kompetenskrav. 

Tabellerna ovan visar personalomsättningen 
för tillsvidareanställda månadsavlönade och 
personalomsättning specifikt på första linjens 
chefer. Endast externa avgångar redovisas och 
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pensionsavgångar är exkluderade. 
Förvaltningens personalomsättning har 
minskat sedan 2019, då den låg på 9,4 procent. 
Minskningen syns även specifikt på 
förstalinjens chefer där personalomsättningen 
under 2019 låg på 22,9% vilket mellan åren är 
en skillnad på -10,7 procentenheter. 
Minskningen i personalomsättningen är en 
följd av 2020-års coronautbrott. I en instabil 
arbetsmarknad och allmän oro minskar 
benägenheten att byta jobb. Det innebär 
samtidigt att förvaltningen nått målet att 
minska personalomsättningen bland första 
linjens chefer. 

Personalomsättning på förstalinjens chefer hos 
UEAB visar 33,3%. Det kan förefalla 
oroväckande men ska ses i ljuset av att två av 
totalt sex chefer har slutat. 

För att möta konkurrensen på 
arbetsmarknaden arbetade förvaltningen aktivt 
för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. 
Under 202o har det inneburit att säkerställa ett 
gott ledarskap i verksamheterna och att verka 
för goda arbetsmiljöer genom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Mera långsiktigt påbörjade 
förvaltningen arbetet med att framställa en 
handlingsplan inom uppdraget ”Sjuhärads 
mest attraktiva offentliga arbetsgivare.” 
Arbetet med detta uppdrag har blivit försenat 
och kommer färdigställas under 2021. 
Förseningen är en konsekvens av att 
förvaltningen varit tvungna att prioritera 
arbetet med och anpassa arbetssätten till 
pandemin.   

Pensionsavgångar 
Under 2020 avgick 58 medarbetare med 
pension.  Fram till 2031 kommer förvaltningen 
att utifrån dagens antagande behöva rekrytera 
knappt 600 medarbetare som ett resultat av 
pensionsavgångar. Under 2020 var den 
gomsnittliga pensionsåldern 64,6 år, en 
höjning med 0,3 år. Att erbjuda möjligheter för 
äldre att förlänga arbetslivet minskar behovet 
av nyrekryteringar. Hade förvaltningens 
medarbetare valt att arbeta till 68 års ålder 
hade behovet av nyrekrytering minskat med 
drygt 160 anställda fram till 2031. 
Förutsättningarna att förbättra möjligheterna 
för ett längre arbetsliv kommer att utredas 
inom uppdraget att bli ”Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare”.

Medelålder 

 
 
 

    
 2020 2019 2018 2017 

Kvinnor 47,2 47,0 46,9 46,4 

Män 45,4 45,8 45,2 45,1 

Totalt kommunen 

 

46,9 46,8 46,6 46,1 

UEAB 46,0 45,7   

STUBO 44,3 

 

47,6   

NUAB 43,0 42,8   

 

Ser vi till medelåldern inom kommunen är det 
en smärre justering sedan förra året. Denna 
ligger dock inom ramen för naturliga 
variationer och indikerar att förvaltningen har 
en i förhållande till förutsättningarna 
balanserad tillförsel av personal i olika åldrar. 

 UEAB rapporterar att medelåldern inte har 
rört på sig men prognosen är att den kommer 
att minska framöver pga. bland annat 
pensionsavgångar och yngre rekryter som 
kommer in i bolaget på sikt. STUBO anger att 
de under 2020 har haft flera pensionsavgångar 
vilket har gett en lägre medelålder. 

Sjukfrånvaro 
    
 Utfall  
2020 

Utfall  
2019 

Förändring 
 

Sjukfrånvaro, % 

 

 

 

 

   

Kommunen 8,1 

 

6,8 +1,3 

UEAB 

 

1,9 3,8 

 

-1,9 

STUBO 6,6 7,1 -0,5 

NUAB 2,6 4,4 -1,8 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
 

  

Kommunen 

 

33,3 43,9 -10,6 

UEAB 8,2 

 

35,8 -27,6 

STUBO 59,3 57,6 +1,7 

NUAB 0 71,7 -71,7 

  

I kommunen har sjukfrånvaron jämfört med 
2019 ökat med 1,3 procentenheter till 8,1 
procent. Detta kan kopplas till följsamheten till 
Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma 
vid symtom. Förvaltningen gör samtidigt 
bedömningen att den ökade sjukfrånvaron blev 
mindre än befarat och att det tyder på att 
förvaltningen medarbetare har haft en hög 
lojalitet till sitt uppdrag och sina 
arbetskamrater.  

UEAB säger i sin analys att man har sänkt sin 
sjukfrånvaro under 2020 pga. hårda 
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restriktioner i tidigt skede med uppmaning om 
att arbeta hemifrån sedan coronapandemin 
började.  

Sjukfrånvaro, i procent 

Kommunen 

 2020 2019 2018 

 Kv Män Tot. Kv Män Tot. Kv Män Tot. 

-29 år 7,6 5,3 6,9 5,2 3,0 4,6 4,3 2,8 3,9 

30–49 år 8,4 5,7 7,8 6,9 4,9 6,5 5,6 4,1 5,3 

50 år- 9,4 6,5 8,8 8,3 6,0 7,9 8,5 6,2 8,1 

Totalt 8,7 5,9 8,1 7,3 5,0 6,8 6,6 4,7 6,2 

 

Sjukfrånvaron har ökat inom alla 
åldersgrupper och för kvinnor och män.  Den 
största ökningen ligger inom perioden 1–59 
dagar vilket innebär att korttidsfrånvarons 
andel av sjukfrånvaron har ökat.  

Inom kommunen har sjukfrånvaron ökat inom 
samtliga sektorer under 2020. Sjukfrånvaron 
kan generellt sägas vara högre i kontaktyrken 
och i yrken med lägre påverkansgrad samt 
består som tidigare till stora delar av psykisk 
ohälsa men också till frånvaro pga. symtom i 
enlighet med FHM anvisningar.  

Långtidssjukfrånvaro 

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

    
 2020 2019 2018 

Kvinnor 33,5 43,2 40,2 

Män 32,1 47,7 43,8 

Totalt 33,3 43,8 40,7 

UEAB 8,6 35,8  

STUBO 59,3 57,6  

NUAB 0,0 0,0  

    

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala 
sjukfrånvaron har minskat, eftersom den 
större delen av ökningen är inom 
korttidssjukfrånvaron. 

Långtidssjukfrånvaro antal 
Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

    
  2020 2019 

Totalt  101,2 106,5 

6  

Antalet långtidssjuka i genomsnitt per månad 
har minskat med 5,3 under 2020 och det har 
skett inom alla sektorer. Detta trots att den 
totala sjukfrånvaron har ökat samtidigt som 
det har funnits begränsningar av möjligheterna 
och att komma i kontakt med vården, 
vårdinsatser har ställts in och förvaltningens 
chefer har prioriterat annat än 
rehabiliteringsarbete. Resultatet är något 
förvånande men kan bero på naturliga 
variationer men också på att benägenheten att 
belasta vårdkedjan under pandemin varit 
begränsad 

Sammanfattning och slutsatser 
avseende sjukfrånvaron 

Förvaltningen gör bedömningen att den ökade 
sjukfrånvaron i allt väsentligt kan kopplas till 
pandemin och FHM:s rekommendation att 
stanna hemma vid symtom.   

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

Förvaltningen behöver samtidigt fortsätta 
arbetet med att intensifiera 
rehabiliteringsarbetet, genomföra stödsamtal 
med de som är ofta sjuka och identifiera 
arbetsplatser med hög sjukfrånvaro samt 
upprätta handlingsplaner avseende dessa.  

Förvaltningen gör också bedömningen att 
sjukfrånvaron skulle påverkas i positiv riktning 
om verksamheterna skulle kunna minska 
antalet medarbetare för de chefer som har flest 
anställda. Det skulle leda till att möjligheterna 
att utöva ett närvarande ledarskap skulle öka. 
Därmed skulle möjligheterna att 
arbetsmiljöproblem och tendenser till sjukdom 
kunna adresseras tidigare och mer aktivt. Till 
detta kan tillföras ett målmedvetet arbete med 
att ersätta de chefspositioner som krävt 
nyrekrytering.



35 

 

Ledarskap 

Den 30:e november 2020 redovisade 
förvaltningen 96 stycken chefer som 
tillsvidareanställda i kommunen. I snitt hade 
varje chef 23,6 månadsavlönade medarbetare, 
vilket är en liten höjning jämfört med 
motsvarande mättidpunkt föregående år. 
Personalomsättningen bland första linjens 
chefer är, som tidigare redovisats, betydligt 
lägre än 2019 (12,2 procent). Den lägre 
omsättningen på chefer är med stor 
sannolikhet kopplad till den ökade 
arbetslösheten i vår omvärld och den allmänna 
oror som följer på pandemin.  

Förvaltningen har under året slutfört 
chefsutvecklingsprogram omgång sju och 
påbörjat omgång åtta.  Nio deltagare slutförde 
programmet i omgång sju och tio deltagare har 
påbörjat omgång åtta. Utvärdering från 
deltagare visar att programmet har tagits väl 
emot trots pågående pandemi och de 
anpassningar som kommer av detta.  

Medarbetarenkät 

Från och med 2020 genomför förvaltningen en 
medarbetarenkät varje år. Medarbetarenkäten 
är ett viktigt utgångsvärde för ett aktivt arbete 
med den psykosociala arbetsmiljön. Då en del 
av medarbetarenkäten mäter det ”Hållbara 
MedarbetarEngagemanget” (HME) så ger det 
förvaltningen möjligheter att mäta 
måluppfyllnad i förhållande till det i budgeten 
för 2020 uppsatta målet samtidigt som 
förvaltningen kan jämföra sig med andra 
kommuner och regioner.

 

Då resultatet för 2020 visade på en uppgång 
från ett index på 77 till 78 så är målet i 
budgeten uppnått. Uppgången är marginell 
men ska samtidigt sättas i ljuset av en 
pågående pandemi och det stora 
förändringsarbete som följer av ”Heltid som 
norm”. 

Förvaltningens styrkor ligger i duktiga och 
respekterade chefer, att det är ”högt i tak”, hög 
tillit och god trivsel. Utvecklingsmöjligheter 
finns avseende arbetsbelastning och hur vi 
uppfattas som arbetsgivare. 

Dessa frågor kan delvis adresseras i ett fortsatt 
arbete med hälsosamma scheman och med det 
arbete som ligger i uppdraget ”Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare.  
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Förväntad utveckling 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
prognos från februari innebär att konjunkturen 
fortsätter att stärkas under 2021, men att 
inledningen av året blir svag. En starkare 
återhämtning väntar först under det andra 
halvåret. Betydande ovisshet råder gällande 
den rådande coronapandemin, bland annat 
kring hur smittspridningen, restriktioner och 
vaccinationsprogrammen kommer att 
utvecklas i olika länder, liksom kring den 
ekonomiska politiken. Konjunkturutsikterna 
bör därför ses som tämligen osäkra.  

Vaccineringen mot covid-19 har efter årsskiftet 
kommit igång i Ulricehamn. Det finns en 
organisation med god kapacitet för att utföra 
vaccineringen, både för brukare och 
medarbetare inom kommunens verksamheter, 
men vaccianationstakten är i allra högsta grad 
beroende på tillgången till vaccin. I skrivande 
stund är det svårt att veta hur den försämrade 
tillgången påverkar Västra Götalandsregionens 
(VGR:s), och därmed Ulricehamns, 
vaccianationsplan i sin helhet. 

Riksdagen beslutade i januari 2021 att 
statsbidraget för merkostnader till följd av 
covid-19 förlängs till och med december månad 
2020 och att ytterligare en miljard kronor 
tillförs. Det gör att regioner och kommuner 
kommer att kunna söka ersättning för 
december månad från de pengar som återstår 
av de tidigare avsatta 20 miljarder kronorna. 
Beroende på hur kompensationen kommer att 
fördelas kan det för Ulricehamns del innebära 
en möjlig kostnadskompensation på 0,7 - 4,6 
mnkr. Däremot är det fortfarande oklart om 
motsvarande kompensation kommer utgå för 
kostnader under 2021.

 

På grund av coronaviruset införde riksdag och 
regering tillfälliga regler gällande ersättning till 
arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden som 
redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden 
april–juli 2020. För sjuklönekostnader som 
redovisas i augusti till och med december 
gällde en annan beräkning där ersättningen 
beräknades utifrån kostnader högre än 
normalfallet. Dessa senare regler har förlängts 
att gälla till och med april 2021 och innebär för 
Ulricehamns del cirka 4 mnkr. 

På det mer lokala planet påverkas Ulricehamns 
kommun av ett byte av kommunchef. Håkan 
Sandahl lämnar posten efter närmare sex år 
och Gustaf Olsson tar vid efter honom den 22 
mars 2021. 

Almsjukan har tagit stora resurser för park och 
skog under 2020, både ekonomiskt och 
arbetsmässigt. Många almar har tagits ned i 
syfte att minska smittspridning bland träden. 
Ulricehamns kommun har efter årsskiftet fått 
besked om att ersättning för åtgärderna 
kommer att betalas ut av kommunens 
försäkringsbolag. Ersättningen beräknas uppgå 
till 0,7 mnkr under 2021. 
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning 

       
Belopp i mnkr  Koncernen*  Kommunen   

  Not 

 

2020 2019 2020 Budget 2019 
 1,2      

Verksamhetens intäkter 3,5 543,4 512,0 261,1 209,1 242,4 

Verksamhetens kostnader 4,5,6,21,30 -1 797,6 -1 741,2 -1 618,2 -1 590,0 -1 565,0 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -141,6 -119,7 -77,3 -77,0 -72,5 

Verksamhetens nettokostnader  -1 395,8 -1 348,9 -1 434,4 -1 457,9 -1 395,1 

Skatteintäkter 7 1 099,1 1 088,2 1 099,1 1 118,6 1 088,2 

Generella statsbidrag och utjämning 8 399,5 339,4 399,5 355,2 339,4 

Verksamhetens resultat  102,8 78,7 64,2 15,9 32,5 

Finansiella intäkter 9 27,6 22,2 15,6 7,7 35,6 

Finansiella kostnader 10,22,31 -20,3 -14,4 -20,4 -5,6 -12,7 

Resultat efter finansiella poster  110,1 86,5 59,4 18,0 55,4 

Extraordinära poster       

Årets resultat  110,1 86,5 59,4 18,0 55,4 

 

*Resultatbudget för koncernen inklusive elimineringar ej upprättad i budgetdokumentet så därav ej med i denna tabell. 

Kassaflödesrapport 

      
Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  
 Not 2020 2019 2020 2019 

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  110,1 86,5 59,5 55,4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  11 151,8 114,4 84,5 54,6 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar  -3,3 

, 

-0,9 

,9, 

-3,3 -0,9 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  258,6 200,0 140,6 109,1 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  7,6 10,4 -3,9 -8,7 

Ökning/minskning förråd och varulager  1,0 -1,4 1,2 -1,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  16,5 28,7 17,1 22,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  283,8 237,8 155,0 122,2 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -321,2 -268,8 -194,5 -150,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2,8 2,8 0,8 1,3 

Erhållna investeringsbidrag  2,6 7,2 2,5 1,2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,1 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -315,8 -258,7 -191,1 -147,6 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  90,0 23,0 90,0 0,0 

Övriga skulder  -45,9 4,3 1,1 4,2 

Amortering av långfristiga skulder  0,0 -10,0 0,0 0,0 

Ökning långfristiga fordringar  0,0 -25,0 0,0 -25,0 

Minskning av långfristiga fordringar  61,8 3,3 61,8 3,3 

Utdelning  0,0 

0,0 

-4,0 0,0 0,0 

Ökning långfristigt placerade medel  -5,3 -2,7 -5,3 -2,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  100,6 -11,1 147,6 -20,2 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde   68,7 -32,0 111,5 -45,6 

Likvida medel vid periodens början  145,4 177,4 91,9 137,5 

Likvida medel vid periodens slut  214,0 145,4 203,4 91,9 
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Balansräkning 

       
Belopp i mnkr Not Koncernen*   Kommunen   

    2020 2019 2020 Budget 2019 
 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 12 10,6 6,0 5,0 3,0 6,0 

Materiella anläggningstillgångar   
 

  
 

-Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
13 

1 431,2 1 336,1 932,4 
 

850,3 

-Maskiner och inventarier 14 815,4 709,3 76,8  74,5 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 15 135,2 160,6 105,3  74,5 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 381,8 2 206,0 1 114,5 1 355,5 999,3 

Finansiella anläggningstillgångar 16 181,4 188,0 884,1 1 024,4 946,9 

Summa anläggningstillgångar  2 573,8 2 400,0 2 003,6 2 382,9 1 952,2 

       

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 17 2,7 2,9 2,7 2,7 2,9 

       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

-Förråd/lager  13,3 14,3 9,1 10,5 10,3 

-Fordringar 18 132,5 145,5 84,8 75,0 82,6 

-Kortfristiga placeringar  - 31,1 - - 31,1 

-Kassa och bank  214,0 114,3 203,4 88,1 60,8 

Summa omsättningstillgångar  359,8 305,2 297,3 173,6 184,7 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 936,3 2 708,1 2 303,6 2 559,2 2 139,9 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 28      

-Årets resultat  110,1 86,5 59,5 18,0 55,4 

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

-Övrigt eget kapital  1 527,6 1 441,0 1 297,5 1 267,0  1 242,1 

Summa Eget Kapital  1 689,1 1578,9 1 408,4 1 336,4 1 348,9 

       

Avsättningar        

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

19,21,22 14,8 15,3 14,8 21,1 15,3 

-Andra avsättningar 20 36,2 99,0 33,7 30,8 37,1 

Summa avsättningar  51,0 114,3 48,5 51,9 52,4 

Skulder       

Långfristiga skulder 23 840,6 671,9 572,6 904,3 481,5 

Kortfristiga skulder 24 355,6 343,0 274,1 266,6 257,1 

Summa Avsättningar och Skulder  1 247,2 1 129,2 846,7 1 170,9 791,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  
2 936,3  2 708,1  2 303,6 2 559,2 2 139,9 

       

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 
      

Ansvarsförbindelser       

-Pensionsförpliktelser, ej upptagna 
bland skulder eller avsättningar 

22,25,26 436,8 448,8 436,8  448,8 

-Övriga ansvarsförbindelser 27 97,9 98,0 97,9  98,0 

 

*Balansbudget ej upprättad i kommunkoncernen.  
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Noter, upplysningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter 

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 
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Noter 
 (Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 

 

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).  

Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed.  

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår juridiska 
personer där kommunen har varaktigt betydande 
inflytande över verksamhet, mål och strategier. Där 
kommunen inte har ett betydande inflytande kan en 
juridisk person ändå ses som kommunalt 
koncernföretag om den har särskild betydelse för 
kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

Värderings- och omräkningsprinciper 

Immteriella och materialla anläggningstillgångar i 
kommunen är redovisade med anskaffningsvärde 
avdraget med avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip. 

Värdering av placeringar (pensionsportföljen) har 
gjorts post för post till verkligt värde i enlighet med 
införandet av Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. I enlighet med kapitel 7 § 
6 anges att finansiella instrument som innehas för 
att generera avkastning eller värdestegring ska 
värderas till verkligt värde. Övriga finansiella 
anläggningstillgångar är värderade till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. 

Redovisning av leasing sker inte helt enligt 
rekommendation R5 Leasing från Rådet för 
kommunal redovisning. Delar av kommunens 
leasingåtaganden ska klassificeras som finansiell 
leasing och redovisas som anläggningstillgång 
respektive skuld i balansräkningen. I dagsläget 
redovisas all leasing som operationell. Kommunen 
har som avsikt att under 2021 följa 
rekommendationen men har i dagsläget inte 

inventerat samtliga hyresavtal och har därmed inte 
en sammanställd information som krävs för att 
erhålla en korrekt redovisning.  

Extraordinära och jämförelsestörande poster 

En post klassificeras som extraordinär om följande 
tre kriterier är uppfyllda samtidigt. 

1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till 
posten saknar ett tydligt samband med den 
ordinarie verksamheten. 

2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att 
den inte kan förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet. 

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 
eller transaktioner som inte är extraordinära men 
sin avviker från det normala och viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. Ulricehamns kommun redovisar poster 
som överstiger 1 mnkr som jämförelsestörande. 

Jämförelsestörande poster redovisas i separat not se 
sidan 39 not 5. 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners 
decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR R2 intäkter. 

Övriga intäkter 

Statliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter 
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
Gatukostnadsersättningar och övriga 
investeringsbidrag redovisas över resultaträkningen 
året de erhålls. Se även under ”förändrade 
redovisningsprinciper”. 

Avskrivningar 

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

Avskrivningstider 

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

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

Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun 
anläggningstillgångar i olika komponenter i de fall 
nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning 
väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med RKR R4. 

För anläggningar som komponentindelas tillämpas 
följande avskrivningstider: 

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

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

Avskrivningsmetod 

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning 
regleras i av fullmäktige antaget reglemente. 
Pensionsportföljen värderas till marknadsvärde i 
enlighet med RKR R7. 

Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller 
skulder redovisas per likviddagen. Finansiella 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
värderas till anskaffningsvärdet. 

Avsättningar 

Ulricehamns kommun har avsättning avseende 
deponi. Återställandet av deponin påbörjades 2003 
och beräknas pågår till 2023. Avsättningar för 
deponins återställande har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för återställandet av deponin medan 
Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 
det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen 
från Ulricehamns Energi, december 2020, beräknas 
återstående kostnad till 31,4 mnkr. Differensen 
mellan beräkning och avsättning är förhållandevis 
låg (drygt 3 procent) vilket motiverar att 
avsättningen behålls i samma nivå. 

Övriga avsättningar har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelser i 
framtiden.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt gällande RIPS 19 
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 2020. 
Ulricehamns kommun redoivsar avtalspensionerna 
enligt blandmodellen vilket inebär att samtliga 
pensioner till och med 31 december 1997 som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Utbetalning av ansvarsförbindelsen redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen. De pensioner som 
har intjänats från och med 1 januari 1998 redovisas 
som en kostnad under intjänandeåret  

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN 
(Bokföringsnämnden) K3. För avtal med 
samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om 
inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 
ingen samordning kommer att ske. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Avsättningar 

I kommunens balansräkning finns en avsättning för 
kommunens deponi. Sluttäckning av deponin pågår 
och ska vara klar 2023 enligt upprättad tidsplan 
2013.  I den upprättade prognosen finns en 
uppskattad kvarstående sluttäckningskostnad på 
31,4 mnkr. 4,6 mnkr är planerade för 2021. 
Prognosen uppdateras löpande utifrån utfört arbete 
och uppskattningar och bedömningar av framtida 
arbete. Dotterbolaget Ulricehamns energi AB 
ansvarar för denna bedömning. 

Inga egna uppskattningar eller bedömningar har 
gjorts i kommunens redovisning gällande 
exploatering, pensioner eller övriga avsättningar.  
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Not 3 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

  2020 2019 2020 2019 

Verksamhetsknutna bidrag   124,9 
 

103,0 
 
  

Avgifter       43,4 
 

    45,2  

Försäljning, hyror   82,3 82,7 

Övriga intäkter   10,4 11,5 

Totalt 543,4 512,0 261,1 
 

242,4  

 

 Not4 Verksamhetens Koncernen
n 

Kommunen 

 kostnader 2020 2019 2020 2019 

Personalkostnader 
inkl. reseers. 

  1021,3 978,9 

Kostnader för 
pensioner   86,1 94,4 

Bidrag   50,6 49,3 

Köp av verksamhet   192,8 195,2 

Övriga kostnader   267,4 247,3 

Totalt 1797,6 1741,2 1 618,2 1 565,0 

 

 Not 5 Jämförelsestörande  Koncernen Kommunen 

 poster 2020 2019* 2020 2019* 

Intäkter 
    

Bidrag från Försäkringskasssan 
sjuklönekostnader covid-19 

 
16,4  16,4  

Bidrag från Socialstyrelsen 
merkostnader covid-19 

 

12,7  12,7  

Realisationsvinster 
värdepapper 
Realisationsvinster 
exploateringsmark 
 

 15,6  15,6 

Utdelningar  7,7  7,7 

Realisationsvinster 
exploateringsmark 

 
 9,6  9,6 

Totalt 
29,1 32,9 29,1 32,9 

     

Kostnader 
    

Sjuklönekostnader covid-19 
Merkostnader Covid -19 

 

11,7  11,7  

Merkostnader covid-19 

 

14,3  14,3  
Uppbokning flexskuld, 
engångseffekt 
 

4,3  4,3  

Nedskrivning aktier 
dotterbolag  4,2  4,2 

Omklassificering 
projektkostnader 
  1,9  1,9 

Totalt 30,3 6,1 30,3 6,1 

     
*2019 klassificerades realisationsvinster för exploatering och 

värdepapper som jämförelsestörande poster. Från 2020 har 

dessa poster inte klassificerats som jämförelsestörande poster. 

Ingen omräkning har gjorts av 2019. 

 

 

Not 6 Revisionskostnader 
intäkter 

Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Kostnader 
räkenskapsrevision 

  

  

Sakkunnigt biträde 1,0 0,6 0,4 0,3 

Förtroendevalda 0,2 0,2 0,1 0,1 

Totalt räkenskapsrevision 1,2 0,8 0,5 0,4 

     

Kostnader för övrig revision     

Sakkunnigt biträde 0,7 0,4 0,6 0,4 

Förtroendevalda 0,2 0,2 0,2 0,2 

Totalt övrig revision 0,9 0,6 0,8 0,6 

Total kostnad för revision 2,1 1,4 1,2 1,0 

 

 

Not 7 Skatteintäkter  Kommunen 

  Kr/invånare 2020 2019 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  1 122,7 1 096,3 

SKR's prognos för årets 
avräkningslikvid -715 -17,6 -10,5 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 640   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt SKR i 
föregående års bokslut  -430   

Slutavräkning enl SKR -674   

Att korrigera för året  -6,0 2,4 

Summa skatteintäkter   
1 099,1 

 
1038,9  

 

 Not 8 Generella statsbidrag och utjämning     Kommunen 

      2020 2019 

Inkomstutjämning 
  

243,7 247,2 

Strukturbidrag 
  

  

Kostnadsutjämning 
  

5,4 -4,4 

Regleringsavgift/bidrag 
  

25,2 17,2 

Utjämningsbidrag LSS 
  

21,9 19,3 

Kommunal fastighetsavgift 
  

50,5 49,1 

Kommunbonus ökat bostadsbyggande   0,0 0,0 

Generella bidrag från staten 

 
  52,8 11,1 

Totalt     399,5 339,4 

  

 

Not 9 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Räntor utlämnade lån 
  

5,2 8,8 

Utdelning aktier 
  

0,7 9,1 

Övriga finansiella intäkter 
  

9,7 17,6 

Totalt 27,6 22,2 15,6 35,6 

 

Not 10 Finansiella kostnader 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016

 2015 

Räntekostnader 
 10,3
 11,2 

Övriga finansiella kostnader
 1,5
 0,4 

Totalt 12,3
 13,1

Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader 
 

5,0 8,2 

Övriga finansiella kostnader 15,4 4,5 

Totalt 20,3 14,4 20,4 12,7 
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Not 11 Specifikation av ej likviditets- 
   

Kommunen 

påverkande poster 
   

2020 2019 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

77,3 72,5 

Justering för gjorda avsättningar 
   

-0,5 -2,3 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

-0,2 -0,2 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

7,8 -15,4 

Totalt 
   

84,5 54,6 

 

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen  
2020 2019 

Redovisat värde vid årets början 6,0 5,9 

Investeringar 0,6 0,3 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
 

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -1,6 -1,7 

Överföring från eller till annat slag av tillgång  1,5 

Övrigt   

Redovisat värde vid periodens slut 5,0 6,0 

 

Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 10 år för 

immateriella anläggningstillgångar. 

Not 13 Mark, byggnader och tekniska Kommunen 

anläggningar 2020 2019 

Redovisat värde vid årets början 850,3 788,9 

Investeringar 134,1 33,8 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

    -2,5            

 

                 
 

Nedskrivningar   

Återförda nedskrivningar   

Avskrivningar -49,6 -44,5 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,1 72,6 

Övrigt   

Redovisat värde vid periodens slut 932,4 

5 
 

850,3 

   

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 37 år för 

mark, byggnader och tekniska anläggningar. 

 

Not 14 Maskiner och inventarier 
  

Kommunen    
2020 2019 

Redovisat värde vid årets början 
  

74,5 63,0 

Investeringar 
  

28,1 34,6 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

  

Nedskrivningar 
  

  

Återförda nedskrivningar 
  

  

Avskrivningar 
  

-26,1 -24,3 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

0,3 2,0 

Övrigt   0 0 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

76,8 74,5 

 
Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 13 år för 

maskiner och invenatrier. 

 

Not 15 Övriga materiella  
  

Kommunen 

anläggningstillgångar 
  

2020 2019 

Redovisat värde vid årets början 
  

74,5 65,4 

Investeringar 
  

66,5 79,6 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-35,6 -70,5 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

105,3 74,5 
 

Not 16 Finansiella Kommunen 

anläggningstillgångar 2020 2019 

Aktier och andelar 220,5 216,7 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

115,1 121,6 

Långfristiga fordringar 548,5 608,6 

Summa finansiella anläggningstillgångar 884,1 946,9 

 

 

Aktier och andelar 
  

Kommunen   
Antal 2020 2019 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

19,2 15,3 

Hössna 1:26 i Ulricehamn AB   0,0 0,0 

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB,     

villkorat aktieägartillskott   190,1 190,1 

Totalt 
  

220,5 216,7 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt 
andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat 
om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr för Ulricehamns kommun. 
Ulricehamns kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgick 2020-12-31 till 20,9 mnkr. Utöver detta finns en 
inbetald överinsats om 3,9 mnkr som är inbetald under 2020. 
  

Långfristigt placerade medel för pensioner 
  

Kommunen    
2020 2019 

Räntebärande inkl. fonder 
  

71% 48% 

Aktier inkl. fonder 
  

29% 52% 

Likvida medel   
  

0% 0% 

Årets avkastning 
  

7,6 14,7 

Totalt placerat 
  

115,1 121,6 

 

Långfristiga fordringar 
  

Kommunen    
2020 2019 

Ulricehamns Energi AB 
  

248,1 280,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,2 1,2 

STUBO AB 
  

254,8 279,2 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 44,3 

Kommuninvest förlagslån   0,0 3,9 

Totalt 
  

548,5 608,6 

 

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur  

  
 Kommunen 

  

 2016 2015 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  1,8
 2,6 
 

  
Kommunen    
2020 2019 

Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet* 
  

2,7 2,9 

 

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg utmed 
väg 1829. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen medel för slutreglering 
av avtal med Trafikverket för breddning och förhöjd standard av 
Ulricehamnsmotet (utmed Riksväg 40). Bidragen redovisas i 
balansräkningen och upplöses på 25 år. 
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Not 18 Fordringar Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Kundfordringar 26,1 59,4 6,8 5,2 

Fordringar på staten   56,2 50,6 

Interimsfordringar   19,2 22,6 

Övriga kortfristiga fordringar 106,4 86,1 2,7 4,1 

Totalt 132,5 145,5 84,8 82,6 
 

 

 

Not 19 Avsättningar 
  

Kommunen    
2020 2019 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

15,3 17,1 

Nyintjänad pension, särskild avtalspension   -0,2 0,0 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,8 0,0 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,3 0,1 

Förändring av löneskatt 
  

-0,1 -0,5 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt 
  

0,3 -1,3 

Utgående avsättning 
  

14,8 15,3 

     

 

Not 20 Avsättningar  

Övriga avsättningar 
  

Kommunen    
2020 

 
2019 

 
Slutttäckning deponi 

    

Ingående värde 
  

35,8 36,7 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-3,3 -0,9 

Förändring av nuvärdet   0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

32,5 35,8      

     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,2 1,4 

avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 -0,2 

förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

1,2 1,2      

 

Not 21 Pensionsavsättningar 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Särskild avtals/ålderspension 
  0,0
 0,5 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
  
 7,2 7,8 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  4,0

 1,3 

Summa pensioner  
 11,2 9,6 

Löneskatt  
 2,7 2,3 

Summa avsatt till pensioner 
  13,9

 11,9 
 

  
Kommunen    
2020 2019 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

2,2 2,4 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

9,7 9,9 

Summa pensioner 
  

11,9 12,3 

Löneskatt 
  

2,9 3,0 

Summa avsatt till pensioner 
  

14,8 15,3 

 

 

Specifikation; Avsättningens förändring över 
  

Kommunen 

året 
  

2020 2019 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

15,3 17,1 

Nyintjänad pension, särskild avtalspension   -0,2 0,0 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,8 0,0 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 
  

0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,3 0,4 

Förändring av löneskatt 
  

-0,1 -0,5 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,0 0,0 

Övrigt 
  

0,3 -1,7 

Utgående avsättning 
  

14,8 15,3 

     

 

Not 22 Pensionsförpliktelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Pensionsförpliktelser i balansräkning
  
 13,9 11,9 

  
   

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
  
 519,6 548,9 

Summa pensionsförpliktelser 
  533,5
 560,8 

Finansiella pensionstillgångar 
  95,7

 95,8 

-Marknadsvärde 95,6 mnkr 
  

  

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser  
 437,8 465,1 
 

  
Kommunen    

2020 2019 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

14,8 15,3    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

436,8 448,8 

Summa pensionsförpliktelser 
  

451,6 464,1 

Finansiella pensionstillgångar 
  

115,1 121,6 

-Marknadsvärde 115,1 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
336,5 342,5 

Utredningsgrad Skandia (KPA)   99,0% 99,0% 

Överskottsfond KPA   0,0 0,0 

Överskottsfond Skandia   3,0 2,7 

 

Not 23 Långfristiga skulder 

 Koncernen
 Kommunen 

 2016
 2015
 2016
 2015 

Långfr. lån, Kommuninvest
 
 
 475,0
 431,0 

Långfr. lån, Handelsbanken
 
 
 90,0
 90,0 

Långfristig leasingskuld
 
 
 0,0
 0,0 

Skuld för investeringsbidrag
 
 
 16,1
 18,2 

Totalt 699,7
 652,9
 581,1

 539,2 
 

Koncernen Kommunen 
 

2020 2019 2020 2019 

Långfr. lån, Kommuninvest   565,0 475,0 

Långfr. lån, Handelsbanken   0,0 0,0 

Långfristig leasingskuld   0,0 0,0 

Skuld för investeringsbidrag   7,6 6,5 

Totalt 840,6 671,9 572,6 481,5 

  

Not 24 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen  
2020 2019 2020 2019 

Leverantörsskulder 
  

53,7 78,3 

Skatteskulder o moms 
  

16,0 0,0 

Semesterlöneskuld 
  

62,6 57,0 

Okompenserad ö-tid 
  

1,2 1,7 

Anställdas skatter 
  

18,9 15,6 

Arbetsgivaravgifter 
  

22,6 19,0 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

61,5 62,2 

Övriga kortfristiga skulder   3,0 2,7 

Övriga interimsskulder 
  

30,4 20,5 

Totalt 355,6 343,0 274,1 257,1 
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Not 25 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 

upp bland skulderna eller avsättningarna 
  

2020 2019 

Pension till efterlevande 
  

7,3 8,3 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

295,7 302,3 

Ålderspension eller livränta 
  

55,8 58,8 

Summa 

  

351,5 361,2 

Löneskatt 
  

85,3 87,6 

Utgående ansvarsförbindelse 

  

436,8 448,8 

     

  

Not 26 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 

upp bland skulderna eller avsättningarna 
  

2020 2019* 

Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 
  

448,8 454,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 
  

10,7 - 

Ändring av försäkringstekniska grunder   -1,8 - 

Nytinjänad pension   0,5 - 

Årets utbetalningar   -20,2 - 

Övriga post   2,0 -6,0 

Förändring löneskatt   -2,3 - 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

436,8 448,8 

     
*Under 2019 bytte kommunen pensionsleverantör så 

förändringen avseende året går ej att specificera. 

 

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser 

  
 Kommunen 

  
 2016 2015 

Stadshus AB  
 97,5 99,0 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
  
 10,2 30,8 

Förlustansv egna hem 
  0,3
 1,0 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  8,0

 8,3 

Ulricehamns IF  
 5,3 5,4 

Totalt  
 121,3 144,5 
 

  
Kommunen    
2020 2019 

Stadshus AB 
  

86,0 
 
 

86,0 
  Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 

  
0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,1 0,1 

Ulricehamns IFK   7,2 7,3 

Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  

0,0 0,0 

Ulricehamns IF   4,4 4,4 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,2 0,2 

Totalt 

  

97,9 98,0 
 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 
2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501,2 
miljarder kr och totala tillgångar till 525,5 miljarder kr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816,7 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 874,1 mnkr. 

 
 

Not 28 Eget kapital, 
koncernen 

Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 441,1   86,5 

Omföring av föregående års 
resultat  86,5 -86,5 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

110,1 

Vid årets slut 51,4 1 527,6 110,1 
 

 

Not 29 Eget kapital, kommuen Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 242,1   55,4 

Omföring av föregående års 
resultat  55,4 -55,4 

Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

59,4 

Vid årets slut 51,4 1 297,5 59,4 
 

  

Not 30 Leasingavgifter lös egendom    
 2020 2019 

Operationell leasing  
 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

 
 

Inom 1 år 2,6 2,9 

Senare än 1 år men inom 5 år 3,1 3,1 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

5,7 6,0  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,3 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,1 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,4 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,0 0,0  
  

 
  Nuvärdet av minimileaseavgifterna 

förfaller enligt följande: 
  

Inom 1 år 0,0 0,0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 
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Not 31 Derivatinstrument   

2020-12-31 Nominellt 
belopp 

Säkrad volym Marknadsvärde 

Ränteswappar -100,0 -100,0 -2,48 
 
Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett högre 
räntekostnader.  

Låneskulden som säkrats med fast ränta genom derivaten har till största 
delen lånats vidare till bolag inom kommunkoncernen. 

Genomsnittligränta på derivat: 1,15 % 

Genomsnittlig räntebindning (duration) för derivat: 0,99 år 

 

 

Not 32 Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

PO-pålägg 

Ulricehamns Kommun har under året använt SKRs 
nivå på personalomkostnadspålägget (PO) vilket 
2020 var 40,15 (39,15%). I PO-pålägget ingår 
arbetsgivaravgifter samt avgifter som bestäms i 
kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna 
inom Offentlig sektor (försäkringar och 
avtalspensioner). 

Internränta 

Kommunens internränta uppgår till 1,7% (1,7%) och 
ska motsvara kommunens genomsnittliga 
upplåningskostnad. Internräntan debiteras 
respektive verksamhet vid nya investeringar. 

Internhyror  

Den verksamhet som verkar i fastigheten betalar en 
hyra som motsvarar kostnaden. 

Gemensam administration 

Ekonomifunktionen, HR och kommunikation ingår i 
kommunledningsstaben och fördelas inte ut på 
övriga verksamheter.  

IT- och fastighetskostnader betalas av verksamheter 
som nyttjar deras tjänster/lokaler. Detta debiteras 
internt till ett självkostnadspris. 

 

 

Not 33 Justeringsposter 
driftredovisningen 

 
 
 Kommunen 

 
 
 2016
 2015 

Stadshus AB 
 
 97,5

 99,0 

Ulricehamns nr 7, 
Parkgården, Bostadsrätter
 
 
 10,2
 30,8 

Förlustansv egna hem
 
 
 0,3
 1,0 

Fotbollshall Ulricehamn Ek 
förening 
 
 8,0
 8,3 

Ulricehamns IF 
 
 5,3

 5,4 

Totalt 
 
 121,3
 144,5 
 

 
 

 

  
2020  2019 

Finansiella intäkter 

 

20,4  35,6 

Finansiella kostnader 

 

-15,6 
 

-12,7 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

 

1 498,6 

 

1 427,6 

Totalt 

 

1 493,8  1 450,5 

 

Not 34 Upplysning om upprättade 
särredovisningar 

I konernen har Ulricehamns Energi AB upprättat 
särredovisning för Elnät och fjärrvärme (enligt 
ellagen och fjärrvärmelagen) samt särredovisning 
för VA (enligt lag om allmänna vattentjänster). 
Rapporterna finns tillgängliga hos bolaget 
(Ulricehamns Energi AB, Karlsnäsvägen 11, 523 37 
Ulricehamn).  
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Driftredovisning  
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Driftredovisning 

      

Ansvarsområde i mnkr 

Not 

Årsbudget 
efter 

justeringar 
2020 

Avvikelse 
mot budget 

2019 

 32     

Kommunledningsstab  107,4 101,5 5,9 93,5 
 

     
Sektor miljö- och samhällsbyggnad  66,1 66,0 0,1 61,1 
 

     
Sektor välfärd  551,9 548,0 3,9 537,4 

- varav:      

Sektorstöd välfärd  12,3 12,3 0,0 12,1 

Individ och familjeomsorg  66,0 66,5 -0,4 58,0 

Funktionsnedsättning  30,5 29,6 0,9 24,6 

Äldreomsorg  77,9 84,5 -6,6 73,8 

Beställning och kvalitet  365,2 355,2 10,0 368,9 
 

     
Sektor lärande  638,7 628,9 9,9 609,6 

 - varav:      

Sektorstöd lärande  46,7 47,8 -1,1 64,7 

Förskola  139,3 132,8 6,5 133,6 

Grundskola  264,4 265,0 -0,6 255,4 

Tingsholm  162,1 158,7 3,4 156,0 

Skolutveckling och stöd  26,3 24,5 1,8 - 
      
Sektor service  91,4 87,7 3,7 79,2 

      

Totala intäkter kommunstyrelsen  651,7 646,7 -5 670,5 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 107,2 2 078,8 28,4 2 051,3 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 455,5 1 432,0 23,4 1 380,8 

      
Totala intäkter finansförvaltningen  1 576,8 1 612,0 35,2 1 561,4 

Totala kostnader finansförvaltningen  101,8 119,3 -17,5 124,2 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 475,0 1 492,7 17,7 1 437,2 

      
Totala intäkter revision 

 

 0 0 0 0 

Totala kostnader revision  1,5 1,2 0,3 1,0 

SUMMA REVISION  1,5 1,0 0,3 1,0 

      
SUMMA FÖRVALTNINGEN  18,0 59,4 41,4 55,4 

      

Justeringsposter, del av finansförvaltningen  33 -1 475,9 -1 493,8 -17,9 -1 450,5 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*  -1 457,9 -1 434,4 23,5 -1 395,1 

 

*Noter till driftredovisning finns under övriga notupplysningar på sid. 41 
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Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt 
uppgår till 23,4 mnkr. Nettobudgeten för 
verksamheterna uppgår till 1 432 mnkr. Den 
positiva budgetavvikelsen avser framförallt 
minskade kostnader 28,4 mnkr samtidigt som 
intäkterna avviker negativt mot budget med 5 
mnkr. 2020 redovisar samtliga sektorer 
överskott mot budget.  

 
+ Kommunledningsstab +5,9 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +0,1 
 
- Sektor välfärd +3,9 
 
- Sektor lärande +9,9 
 
- Sektor service +3,7 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +23,4 
   
 
- Revision +0,3 
   

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 

 

Sektor välfärds budgetavvikelse uppgår till 3,9 
mnkr. Sektorn har haft högre kostnader än 
budget på grund av covid-19 men har erhållit 
statliga stöd som har kompenserat både 
merkostnader och sjuklönekostnader. 
Framförallt visas överskott i verksamheten 
beställning och kvalitet (10 mnkr) vilket främst 
beror på att det har varit tomma platser på 
äldreboendena och korttiden samt ett minskat 
färdtjänståkande under pandemin. Samtidigt 
har äldreomsorgen ett negativt utfall om 6,6 
mnkr vilket beror på högre personalkostnader i 
och med året som har varit. Övriga 
verksamheter inom sektorn redovisar mindre 
avvikelser. 

Sektor lärandes budgetavvikelse uppgår till 9,9 
mnkr. Totalt har sektorn erhållit ersättning för 
sjuklönekostnader om 6 mnkr. Verksamheten 
förskola redovisar ett budgetöverskott på 6,5 
mnkr vilket framförallt beror på lägre 
personalkostnader då barn har varit 

frånvarande och inga extra vikarier har 
behövts sättas in.  

Verksamheten Tingsholm redovisar positiv 
budgetavvikelse om 3,4 mnkr. Detta beror 
framförallt på lägre kostnader för 
interkommunala ersättningar och att 
ersättningar till friskolor har minskat.  

Skolutveckling och stöd visar ett överskott om 
1,8 mnkr vilket framförallt hänförs till ej 
använda kompetensutvecklingsmedel på grund 
av covid-19 samt vakanta tjänster för 
skolpsykolog och kurator. Verksamhet 
grundskolan gör ett mindre underskott på 
totalen.  

Sektor miljö- och samhällsbyggnads 
budgetavvikelse uppgår till 0,1 mnkr. 
Underskott avseende både personalkostnader 
och övriga konsulttjänster men ett överskott på 
totalen på grund av ökade intäkter avseende 
detaljplaner och bidrag från staten. 

Sektor service budgetavvikelse uppgår till 3,7 
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror 
framförallt på personalkostnaderna, då 
verksamheten haft högre sjukfrånvaro men 
också ersättning av staten om totalt 1,7 mnkr i 
sjuklöneersättning samtidigt som vakanser inte 
har kunnat ersättas fullt ut. Sektorn har även 
haft lägre kostnader både för livsmedel inom 
kosten och för lokaler inom lokalvården och 
fastighet, samtliga poster påverkade av 
pandemin. Trots sektorns överskott gör kultur 
och fritid ett underskott om 1,2 mnkr vilket 
framförallt beror på extra stöd till 
föreningslivet i kommunen.  

Kommunledningsstabens positiva 
budgetavvikelse på 5,9 mnkr består framförallt 
av ett överskott avseende lönepotten. 

Utanför kommunstyrelsen så visar även 
revisionen ett positivt överskott mot budget om 
0,3 mnkr. 

Utfallet för finansförvaltningen är 17,7 mnkr 
bättre än budgeterat.  

Intäkterna från skatter och generella 
statsbidrag är 24,8 mnkr högre än budgeterat. 
Utfallet när det gäller avskrivningar och 
kapitalkostnader är 1,3 mnkr bättre än 
budgeterat på grund av att investeringarna inte 
nått upp i budgeterad nivå. 

Nettot av finansiella intäkter och kostnader har 
en negativ budgetavvikelse på totalt 6,9 mnkr 
vilket avser framförallt realisationsresultat av 
kommunens värdepapper. Den största delen 
avser återförda orealiserade vinster från förra 
årets bokslut. Kostnaderna för pensioner 
avviker negativt med 1,7 mnkr.  

36,4
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Investeringsredovisning  
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Investeringsredovisning 

        

Färdigställda/avslutade 
projekt 

Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall 

Avvikelse  
Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
2020 

 
 

  
  

 
 

Gator, vägar och trafikåtgärder 15,9 15,3 0,6  15,9 14,4 1,5 

Hamnbrygga Åsunden 5,0 0,0 5,0  5,0 0,0 5,0 

Hössna förskola om-/tillbyggnad 22,9 27,0 -4,1  0,0 0,1 -0,1 

Markförvärv och 
exploateringsverksamhet 

30,1 30,0 0,1  30,1 30,0 0,1 

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

Ombyggn centralarkiv 5,0 3,5 1,5  3,7 2,2 1,5 

Ombyggnation gruppbostäder 11,0 0,0 11,0  11,0 0,0 11,0 

Tillbyggnad Förskolan Hökerum 6,3 7,2 -0,9  0,0 0,6 -0,6 

Genomförande av detaljplaner 13,4 7,7 5,8  9,2 3,6 5,6 

Förråd Lassalyckan 1,7 2,2 -0,6  1,3 1,9 -0,6 

Upprustning skolgårdar 2,4 5,1 -2,7  0,0 0,0 0,0 

Projekt under 5,0 mkr 28,0 19,0 9,0  24,5 15,3 9,2 

Summa färdigställda projekt 149,8 117,1 32,7  108,9 
68,1 

40,8 

Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Beräknad 
totalutgift 

Avvikelse  
Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
2020 

Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar 

5,2 5,2 0,0  3,7 2,5 1,2 

Förvärv och ombygg. Maskinvägen 6  20,2 20,2 0,0  14,2 14,6 -0,4 

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 9,0 0,0  9,0 1,9 7,1 

Investeringar i IT-utrustning 21,0 21,0 0,0  21,0 17,1 3,9 

Ny förskola i Ulricehamn 43,0 38,3 4,7  32,8 28,0 4,8 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 277,0 277,0 0,0  5,0 0,7 4,3 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 262,1 262,1 0,0  13,2 1,6 11,5 

Om- /tillbyggnad Hössna skola 34,0 34,0 0,0  13,2 0,7 12,5 

Om- /tillbyggnad Vegby skola 21,0 21,0 0,0  1,0 0,2 0,8 

Ombyggn gruppbostad Fållornavägen 10,8 10,8 0,0  9,8 0,6 9,1 

Ombyggn gruppbostad Karlslätt 11,5 11,5 0,0  1,0 0,0 1,0 

Ombyggn gruppbostad Markuslycked 12,8 12,8 0,0  0,4 0,8 -0,4 

Ombyggn gruppbostad Nillas Väg 14,0 14,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Reinvesteringar fastigheter, utbyten 13,5 13,5 0,0  13,5 11,7 1,8 

Samverkanshus i Gällstad 230,0 230,0 0,0  104,9 4,0 100,9 

Skola 7-9 500,0 500,0 0,0  5,0 0,0 5,0 

Stadsbibliotek 136,0 136,0 0,0  40,6 8,2 32,4 

Tre rosor förskola 47,5 43,7 3,8  24,2 20,3 3,9 

Utbyggn av bostadsomr Bergsäter 10,0 10,0 0,0  10,0 0,3 9,7 

Ventilation Tvärreds skola/fsk 5,0 5,0 0,0  5,0 0,1 4,9 

Projekt under 5,0 mkr 31,5 31,7 -0,2  28,0 10,5 17,5 

Summa pågående projekt 1 715,0 1706,7 8,3  355,4 123,8 231,6 

Summa investeringsprojekt 1 864,8 1823,9 41,0  464,2 191,9 272,3 
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Årets investeringsutfall uppgår netto till 191,9 mnkr. 
En avvikelse på 272,3 mnkr lägre än årets budget 
som uppgår till 464,2 mnkr. Investeringsutfallet är 
44,9 mnkr högre än året innan, både utgifterna för 
byggnation samt mark-och fastighetsförvärv har 
varit större än föregående år. Den stora avvikelsen 
mot investeringsbudgeten beror till största del på 
projekt som inte kommit lika långt som planerat, 
varav samverkanshus Gällstad avviker med 100,9 
mnkr och stadsbiblioteket avviker med 32,4 mnkr. 

Investeringsbudgeten uppgick ursprungligen till 
285,5 mnkr och under året tillkom ombudgeteringar 
från 2019 på 146,4 mnkr. Kommunfullmäktige har 
dessutom under året beslutat om att utöka 
investeringsbudgeten med 17,4 mnkr avseende 
förvärv av Brunnsnäs säteri, 14,2 mnkr avseende 
förvärv och projektering av Verktyget 4 samt 0,6 
mnkr avseende kylanläggning i sessionssalen. Den 
totala investeringsbudgeten för 2020 är 464,2 mnkr. 

De investeringar som färdigställts under året har ett 
utfall som är 40,8 mnkr lägre än årets budget och 
32,7 mnkr lägre än projektens totalbudget. Här 
ingår budget för ny gruppbostad samt hamnbrygga 
Åsunden. Dessa projekt om 8,0 mnkr respektive 5,0 
mnkr påbörjades aldrig. Istället för byggnation av en 
ny gruppbostad kommer lokaler istället hyras av 
Stubo. Budgeten innehåller även posten 
ombyggnation gruppbostäder, 11,0 mnkr, som 
istället fördelats till egna projekt för respektive 
gruppbostad och ligger under pågående projekt. För 
genomförande av detaljplaner är det 5,6 mnkr 
kvarvarande vid årets slut, medel som inte söktes ut 
för specifika projekt. 

Pågående investering har en beslutad totalutgift om 
1 715,0 mnkr och utfallsprognosen är 1 706,7 mnkr. 
De fem största projekten i denna grupp har en 
totalbudget om 1 405,1 mnkr och dessa projekt har 
ännu inte kommit in i byggnationsfas. 
Verksamheten har under året flyttat in i både den 
nya förskolan i Ulricehamn och den ombyggda 
förskolan Tre rosor. Dessa två projekt saknar endast 
några mindre fakturor och prognosen för dessa två 
är totalt 8,5 mnkr bättre än budget. 

Större färdigställda investeringar 

Förvärvet avseende Brunnsnäs säteri, 30,0 mnkr, är 
klart och kommunen tillträdde fastigheten i juni. 

De färdigställda projektens budget inom anslaget 
gator, vägar och trafikåtgärder uppgår till 15,9 mnkr 
2020 och utfallet landar på 14,4 mnkr. Det enskilt 
största projektet var asfaltering och utfallet för det 
projektet landar i nivå med budget på 10,7 mnkr. 

Större pågående investeringar 

Projektering av ny F-6 skola har inletts. 
Detaljplanearbetet har påbörjats och projektering 
kan genomföras parallellt med planarbetet. 
Programhandlingar och tidiga skisser har tagits 
fram och skall presenteras inom kort. Prognosen för 
projektutfallet är i nivå med beslutad totalutgift. 

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 mnkr. Utredning har visat att ett 
hundraårsregn på platsen vore problematiskt. Det 
har försenat detaljplanearbetet och därmed 
projekteringen av mark. Detta leder till fördyringar 
om hela tomten måste höjas kraftigt. Nu är 
tidsplanen för ny detaljplan utsträckt till hösten 
2021 vilket i så fall innebär en byggstart våren 2022. 
Prognosen för projektutfallet är i nivå med beslutad 
totalutgift. 

Beslutsunderlag inför fortsatt projektering har tagits 
fram för 7-9-skolorna. Delar av en programhandling 
har tagits 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 över tid har tagits fram 
som beslutsunderlag. Politisk inriktning om 
framtida 7-9 inväntas i frågan. Prognosen för 
projektutfallet är i nivå med beslutad totalutgift. 

Projektering av nytt stadsbibliotek har genomförts 
och kalkyler finns framtagna inför den upphandling 
som planeras under våren 2021.Det har i samband 
med bygglovsansökan uppdagats felaktigheter i 
detaljplan. Rättelse har beslutats men ännu ej 
vunnit laga kraft. Därefter anpassas utformningen 
till den nya rättade detaljplanen vilket kommer 
innebära försening om minst ett halvår. Sannolikt är 
projektet färdigställt våren 2023. Prognosen för 
projektutfallet är i nivå med beslutad totalutgift. 

Projektering pågår inför ombyggnad av boendedelar 
hus A-B, C-D och E-F vid Ryttershov. Förvaltningen 
har kommit fram till att bygga nya byggnader för 
boende blir mer kostnadseffektivt för kommunen på 
lång sikt. Programhandlingar har tagits fram inför 
fortsatt projektering. Dessa preciserar byggherrens 
krav och önskemål om den blivande byggnaden 
samt kartlägger förutsättningar och villkor som kan 
påverka den kommande projekteringen. Därefter 
projekteras förfrågningsunderlag fram för 
utförandeentreprenad (all projektering genomförs 
av beställaren). Bedömningen är att 
förfrågningsunderlag kan vara klart september 2021 
och därefter kan anbudsförfrågan ske med byggstart 
våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i 
fyra etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Prognosen för projektutfallet är i nivå med beslutad 
totalutgift. 

En ny förskola Lyckan i Ulricehamn är under 
sommaren färdigställd, endast ett fåtal fakturor 
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återstår. Projektet prognostiseras att resultera i ett 
större överskott om 4,6 mnkr och det kan till stora 
delar förklaras med en färdigprojekterad och 
modulbyggd fastighet. 

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. Ekonomin för Tre 
Rosor blir positiv jämfört med budget. Prognosen är 
3,9 mnkr lägre än budget, framförallt på grund av en 
lyckad upphandling. 

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

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
bostadsområdet Bergsäter påbörjades under slutet 
av året och förväntas pågå fram till och med 2022. 

 

Större budgetavvikelser 

Förrådet på Lassalyckan är färdigställt. Projektet 
har blivit 0,6 mnkr dyrare än beräknat av flera 
orsaker. Vid budgeteringstillfället förutsattes ett 
visst utförande som skulle utföras under en viss 
period, men efter utförd projektering så ökade 
omfattningen och även utgiften för utförande då vi 
kom så sent på året (vinterkostnader). 

Projektet Tillbyggnad Förskolan Hökerum avviker 
med totalt 0,9 mnkr. Detta hänförs till att flera 
anpassningar inte var med i den ursprungliga 
budgeten. Exempel på detta är anpassningar kontor, 
trappa till plan 2 samt provisoriska åtgärder i 
samband med tillbyggnad diskrum.

Upprustningen av Hössna skolgård är genomförd. 
Sökta medel från Boverket beviljades ej då avsatta 
medel hos Boverket tog slut. Total budget 4,8 mnkr. 
Prognos efter upphandling 4,9 mnkr, medräknat 
bidrag från Boverket. Bidrag om 2,8 mnkr beviljades 
ej på grund av att avsatta medel har tagit slut. 0,4 
mnkr för tillgänglighetsanpassning har i budgeten 
tillkommit under 2019. Totalt budgetunderskott för 
projektet är 2,7 mnkr. 

Tillbyggnad av befintlig förskola i Hössna. Total 
budget 22,9 mnkr. Prognos efter upphandling 23,9 
mnkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidrag om 
1,7 mnkr beviljades ej på grund av att avsatta medel 
hos Boverket har tagit slut. Ny totalprognos om 26,4 
mnkr. Det visade sig att det blev 1 mnkr dyrare än 
budget efter upphandling. Efter uteblivet bidrag och 
tillkommande markarbeten blev projektet totalt 4,1 
mnkr dyrare än budget. 
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Verksamhetsberättelser
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Kommunledningsstab 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 5,5 5,9 5,9 
Personalkostnader 52,3 49,2 43,8 
Övriga kostnader  54,7 50,2 49,3 

Nettokostnader 101,5 93,5 87,2 

Budget 107,4 103,6 98,3 

Budgetavvikelse 5,9 10,2 11,1 

 

    

Personaltal Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Arbetad tid (i årsarbeten) 67,6 64,5 55,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,0% 

 

4,8% 

 

3,7% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,6 

 

 

3,5 

 

 

2,3 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,5 0,4 0,4 

    
 

 

Väsentliga händelser 

Alla kommunala verksamheter och så även 
kommunledningsstaben har påverkats i stor 
utsträckning av den pågående coronapandemin. Det 
har visat sig på flera sätt. 

Flera medarbetare har arbetat i den anpassade 
krisledningsstaben och kriskommunikation har varit 
i fokus. Konsekvensen av det är att ett 20-tal 
uppdrag har genomförts med sänkt ambitionsnivå 
eller lagts vilande. Andra uppdrag har 
intensifierats, till exempel digitala underskrifter av 
anställningsavtal samt system och guider för 
distansmöten. 

Arbetet med det nya webbtillgänglighetsdirektivet 
som började gälla den 23 september 2020 har 
fortsatt, i stort sett enligt tidplan. Kommunens 
hemsida kommer att leva upp till de 
nya lagkraven. Intranätprojektet har efter cirka ett 
års försening på grund av överklaganden i två 
instanser återupptagits under hösten.  

Det har varit fokus på att rekrytera 
såväl tillsvidareanställd personal som timvikarier till 
äldreomsorgen. En rekryteringsenhet har startats 
och cirka 120 timvikarier har anställts. 
Rekryteringsenheten har tillfälligt bemannats av 
personal från andra delar av kommunen. Från och 

med september finns en ordinarie rekryterare på 
plats. 

Ett stort arbete med beredskapsplanering och 
omställning av befintlig personal till äldreomsorgen 
har genomförts. Cirka 90 personer från sektor 
service och MSB har förberetts genom att de fått 
introduktion och förflyttningsutbildning.  

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om ca 
5,9 mnkr. Främsta orsaken till överskottet beror på 
medel för lönepott.  

Kanslifunktionen signalerar att de politiska 
verksamheterna gått med underskott vilket går att 
härleda till utbetalning av omställningsstöd.  

Kommunikation har vid årets slut en budget i 
balans. Ekonomi visar ett mindre överskott om 0,1 
mnkr, vilket går att härleda till vakanser och 
sjukskrivning. 

Personalfunktionens överskott kopplas till intäkter 
från omställningsfondens finansiering. Ersättningar 
för friskvårdsbidrag och "Ha kul"-pengar faller 
erfarenhetsmässigt ut under årets sista kvartal. 
Planeringsfunktionen redovisar en negativ 
budgetavvikelse som är kopplad 
till vidtagna åtgärder utifrån pandemin och högre 
personalkostnader. 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 

 

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Sektorstöd 2,8 2,9 2,5 

Miljö- och byggnämnd 0,4 0,5 0,6 

Planenhet 12,1 12,4 10,0 

Exploateringsenhet 39,0 39,2 36,3 

Miljöenhet 4,7 5,3 4,3 

Byggenhet 7,1 5,9 7,3 

    

Sektor MSB 66,0 66,1 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) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -17,2 -14,8 -20,2 

Personalkostnader 37,4 34,3 33,9 

Övriga kostnader  45,8 41,6 43,1 

Nettokostnader 66,0 61,1 56,9 

Budget 66,1 63,6 54,8 

Budgetavvikelse 0,1 2,5 -2,1 

 

    

Personaltal Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Arbetad tid (i årsarbeten) 60,5 56,8 57,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

4,9% 

 

5,6% 

 

3,8% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,1 

 

 

2,3 

 

 

1,9 

Andel heltidsanställningar 100 % 100 % 98 % 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,5 0,6 0,3 

 

 

 

   

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har påverkats av 
rådande pandemi. Miljöenheten har fått arbeta fram 
nya sätt att bedriva tillsyn och även försökt visa 
hänsyn i tillsynen, vilket har inneburit att den inte 
har kunnat utföras som normalt och i vissa områden 
utgått.  

Miljöenheten har dock utfört tillsyn på trängsel och 
haft extra beredskap för detta under sommaren när 
riskerna bedömdes som störst. Trängseltillsynen har 
prioriterats efter uppmaning från Länsstyrelsen. Ett 
ekonomiskt bidrag har erhållits från staten för en 
del av den tid som har lagts men ersättningen täcker 
inte mer än uppskattningsvis en tredjedel av den 
totala tiden.  

I maj 2020 utförde Länsstyrelsen en revision på 
nämndens livsmedelskontroll. Revisionen visade att 
nämnden i stor utsträckning uppfyller 
lagstiftningens krav på offentlig kontroll, vilket är 
glädjande då det skett en stor utveckling av 
kommunens livsmedelskontroll de senaste åren.  

På byggenheten har ärendeinströmningen varit hög 
och även antalet beslut. Under 2020 har enheten 
haft fler ärenden och fattat fler beslut än när 
enheten hade ansvar för två kommuner. Nya 
kundmätningar visar att byggenheten är på rätt väg, 
främst gällande företagen där man fördubblat 
nöjdkundindex (NKI) sedan 2018. 

Byggenheten har tagit fram en e-tjänst för att 
kunderna ska kunna boka möten eller ställa frågor. 
Detta för att öka servicen och tillgängligheten. 
Enheten har även tagit fram en e-tjänst som grannar 
kan använda för att svara på ett så kallat 
grannehörande. Enheten har även infört digital 
stämpel och digital signering av beslut 
som effektiviserar arbetet. Under 2020 har 
byggenheten haft en högre personaltäthet, vilket har 
medfört att handläggningstider nu ligger i fas med 
målvärdena och att NKI:t ökat avsevärt. 

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en positiv 
utvecklings- och expansionsfas trots pandemin. Det 
som uppmärksammats är att företag efterfrågar 
längre tidsfrister i våra avtal samt att enstaka skjutit 
upp sina planer. 

För att tillgodose marknaden och ha en 
framförhållning arbetar förvaltningen prioriterat 
med att planlägga mark för ytterligare 
tomtetableringar. Med stöd av gällande 
översiktsplan och markförvärvspolicy arbetas det 
intensivt för att utöka kommunens markreserv 
gällande mark för ny bostadsbebyggelse, kommunal 
service, men också mark för industri och 
sällanköpshandel. Förvärvet av Brunnsnäs Säteri 
kommer exempelvis bidra till kommunens tillväxt i 
ett långsiktigt perspektiv. 

Beläggningsarbeten har pågått i kommunen under 
större delen av våren och senhösten. Arbetet utgår 
ifrån den beläggningsplan som arbetades fram efter 
beläggningsinventeringen. Inventeringen visade att 
underhållet på våra gator och vägar är eftersatt, 
vilket nu kommer förbättras.  

Ansökningsperioden för skolskjuts och elevresor var 
öppen under årets fyra första månader. Återigen 
visar det att informationsspridningen fungerar bra 
då majoriteten av alla ansökningar fås in under 
ansökningsperioden. Planeringen inför läsåret 
2020/2021 var intensiv men har fungerat bra under 
året. 
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Översiktsplanen 2040 har skickats till politiken för 
beslut om granskning. I samband med 
översiktsplanen har en VA-plan och en 
trafikalstringsanalys tagits fram. 

På planenheten har en e-tjänst för beställning av 
kartprodukter och anmälan till 
adressregistret lanserats. Enheten har även börjat ta 
fram volymer och illustrationsbilder på möjlig 
bebyggelse i de nya detaljplanerna, vilket gör dem 
mer lättkommunicerade och lättförstådda. En 
exploateringskalkyl har börjat användas under året 
för att få en överblick av nedlagda resurser under 
framtagandet av en detaljplan och förväntade 
resurser som krävs för genomförandet av en 
detaljplan. I budgetuppdraget togs illustrationer och 
kalkyler fram för att visa på möjligheten till 
detaljplaneläggning och genomförande i ett antal 
områden. Detta är ett bra verktyg som kan 
komma att användas framöver för att kommunicera 
ett projekt och dess förutsättningar innan 
detaljplanearbete inleds. 

Detaljplanen Sanatorieskogen 1:38 fick laga kraft i 
början av 2020 och möjliggjorde att en utbyggnad 
av hotell och verksamheter kunde påbörjas inför 
världscupen i skidor 2021. De mindre detaljplanerna 
Varnums-Torp 1:34, Ärlan 4, Tingslyckan 10 och 
Marbäck 13:20 och 13:42 blev klara under året. 
Detaljplanen för det nya reningsverket och 
fjärrvärmeverket fick, efter en 
överklagandeprocess, laga kraft, vilket betyder att 
planeringen med att flytta reningsverket 
kunde påbörjas av UEAB. Två nya bostadsområden i 
norra delen av Ulricehamn fick laga kraft, Hester 
5:20 och Skansen 1 och 2. Ett stort nytt 
bostadsområde med kommunal service i 
Ulricehamns sydöstra del kan nu börja utvecklas 
efter att Bergsäter fick laga kraft. 

 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott 
i förhållande till budget på cirka 0,1 mnkr, vilket är 
ett fantastiskt resultat med tanke på rådande 
pandemi. Trots att tillsynsarbete har fått ställas in 
och en osäkerhet på marknaden har sektorn en 
positiv budgetavvikelse. Överskottet beror främst på 
att sektorn fått in mer intäkter i detaljplaner och 
erhållit bidrag från staten.  

Personalkostnaderna visar ett underskott men ska 
ses i relation till intäkterna. Budgetavvikelsen har 
kunnat finansieras av avgifter. Det har medfört ökad 
service mot våra kunder med exempelvis snabbare 
handläggningstider.   

Övriga konsulttjänster står för ett underskott på 
cirka 1,8 mnkr. Flertalet undersökningar och 
konsulttjänster har beställts på grund av många 
stora kommunala planer och ökade krav från 
Länsstyrelsen. Kostnaderna har noga följts under 
2020 och budgeten har anpassats till 2021. 
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Sektor välfärd 

 

    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Sektorstöd välfärd 12,3 12,3 12,1 

Individ- och familjeomsorg 66,5 66,0 63,8 

Funktionsnedsättning 29,6 30,5 24,6 

Äldreomsorg 84,5 77,9 73,8 

Beställning och kvalitet 355,2 365,2 363,0 

Sektor välfärd 548,0 551,9 537,4 

 

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) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 325,1 309,6 324,1 

Personalkostnader 442,5 418,6 415,2 

Övriga kostnader  430,6 428,5 423,7 

Nettokostnader 548,0 537,4 514,8 

Budget 551,9 531,7 510,4 

Budgetavvikelse 3,9 -5,7 -4,4 

 

    

Personaltal Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Arbetad tid (i årsarbeten) 761,9 758,8 766,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

9,3% 

 

8,0% 

 

7,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 49,3 

 

 

49,3 

 

 

48,2 

Andel heltidsanställda 94% 93% 88% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 15,3 11,3 9,1 

    
 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten påverkades från mars på ett ovanligt 
och extremt sätt av konsekvenserna av covid-19. Ett 
stort arbete har gjorts för att skydda de särskilt 
utsatta riskgrupperna, framförallt de äldre-äldre, 
främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården, 
men också i vissa delar inom funktionsnedsättning. 
Personalen har haft tydliga hygieninstruktioner, 
rutiner och använt relevant skyddsutrustning vid 
nära kontakter med brukare. Personalen har stannat 
hemma från jobbet vid minsta symtom. 
Besöksrestriktioner i olika varianter har rått på 
äldreboenden. Särskilda covid-19-team har funnits 
under året för att kunna ta hand om smittade 
brukare. 

Organisatoriskt har verksamheten haft en stor 
prövning med arbetet mot covid-19 och mycket 
arbete har fått läggas på det proaktiva arbetet, 
planering och bemanning. En enormt lojal  

 

verksamhetspersonal och ledningspersonal har gjort 
ett fantastiskt arbete för att ta väl hand om och 
skydda våra brukare. 

Under hösten genomfördes en organisationsöversyn 
som resulterade i att innehållet i 
verksamhetsområdena ändras från årsskiftet. 
 

Ekonomisk analys 

Sektorn har haft högre kostnader än budget för året 
på grund av covid-19, framförallt när det gäller 
personal- och sjukkostnader och skyddsutrustning. 
Statliga stöd har mottagits i form av kompensation 
för sjuklönekostnader på 8,2 mnkr och ersättning 
för merkostnader kopplat till covid-19 på 11,4 mnkr. 

Överskott redovisas i vissa verksamheter på grund 
av minskat utförande i daglig verksamhet 
funktionsnedsättning och boendestödet, att det varit 
tomma platser på äldreboendena och på korttiden 
samt ett minskat färdtjänståkande under pandemin. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ökade 
externa placeringskostnader och tappar intäkter 
från Migrationsverket, men detta vägs delvis upp av 
att andra delar gör överskott. Försörjningsstödet 
ligger fortsatt i nivå med budget trots att 
arbetslösheten ökade under året. 

Sektorn redovisar en budgetavvikelse på 3,9 mnkr. 
Resultatet är ca 3,7 mnkr sämre än sista prognosen. 
Viss förklaring av avvikelsen finns i ökad 
semesterlöneskuld och ett ökat flexsaldo. 
Äldreomsorgens budgetavvikelse på -6,6 mnkr beror 
på högre personalkostnader och en dyr sommar, 
men möts upp av en positiv budgetavvikelse på 
beställning och kvalitet om 10,0 mnkr främst 
beroende på tomma platser på äldreboenden och 
korttiden. 

Central ledning har ett utfall i nivå med budget och 
individ och familjeomsorg gör ett budgetunderskott 
om 0,4 mnkr. Funktionsnedsättning gör ett 
budgetöverskott på 0,9 mnkr främst efter lägre 
kostnader för att daglig verksamhet bedrivits i något 
mindre omfattning.  
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 21,2 26,1 39,3 

Personalkostnader 49,6 48,9 60,8 

Övriga kostnader  38,0 35,2 38,0 

Nettokostnader 66,4 58,0 59,5 

Budget 66,0 56,0 57,4 

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

 

Väsentliga händelser 

Året 2020 går till historien som pandemiåret covid-
19. För målgrupperna inom IFO har detta år 
inneburit många saker. Arbetslösheten i Ulricehamn 
har stigit från 4,5 % i december 2019 till 5,5 % i 
december 2020. Motsvarande siffror för riket är 7,4 
% respektive 8,8 %. Vissa grupper har det svårare på 
arbetsmarknaden än andra, till exempel nyanlända, 
unga och lågutbildade. Detta sker samtidigt som 
personalstyrkan vid Arbetsmarknadsenheten 
krymper med anledning av sjunkande statsbidrag.  

Antalet ansökningar och anmälningar ökade tydligt 
under 2020 inom barn och unga, missbruk och våld 
i nära relationer. Skillnaden i antal ärenden gällande 
försörjningsstöd ligger inom normalvariationen. 
Resultatet inom försörjningsstöd landar inom 
budget. En kvalificerad gissning är att en ökning av 
försörjningsstödet är att vänta framöver. Vid 
tidigare finanskriser har ökningen av 
försörjningsstödet infallit cirka 1 till 2 år senare. 

Flyktingmottagandet har påverkats kraftigt 
utifrån stängda gränser runtom i världen. Under 
2020 har kommunen tagit emot 13 anvisningar av 
nyanlända. Av dessa tillhörde cirka hälften 
kommuntalet från året innan. Av 2020 års 
kommuntal kommer 11 personer att tas emot 2021, 
utöver ordinarie kommuntal. Utöver detta tar 
kommunen emot ett större antal nyanlända genom 
så kallad egenbosättning. 

Korttidsfrånvaron inom personalstyrkan har varit 
betydligt högre än normalt, med anledning av de 
restriktioner som gäller alltjämt. 

 

Ekonomisk analys 

IFO landar på en budgetavvikelse för år 2020 på       
-0,4 mnkr, vilket är lägre än vad som 
prognosticerats under året. Vid bokslutsarbetet 
noteras en ökad flexskuld på cirka -0,3 mnkr, samt 
en ökad semesterlöneskuld på -0,3 mnkr för hela 
IFO. Flertalet enheter redovisar positiva 
budgetavvikelser. Den neagtiva budgetavvikelsen på 
totalen förklaras av lägre intäkter från 
Migrationsverket än budgeterat samt 
två kostsamma externa placeringar inom Barn och 
Unga. Övriga poster som avviker från budget är 
konsultkostnader för inhyrd personal, intäkter från 
Arbetsförmedlingen, samt låga kostnader för 
missbruksplaceringar. Antalet ärenden som rör Våld 
i Nära Relation har ökat kraftigt under 2020. 
Försörjningsstödet landar i princip i nivå med 
budget. 
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Funktionsnedsättning 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 102,5 102,3 98,4 

Personalkostnader 108,1 103,9 101,1 

Övriga kostnader  24,0 23,1 20,2 

Nettokostnader 29,6 24,6 22,8 

Budget 30,5 27,6 24,4 

Budgetavvikelse 0,9 2,9 1,5 

 

Väsentliga händelser 

Effekten av covid-19 ses på olika sätt inom 
verksamheten. Det har varit få fall av 
brukare positiva för covid-19. Aktivt arbete med 
hygienrutiner, begränsningsåtgärder, mindre 
enheter med få personal, god personalplanering har 
varit en bidragande orsak till att spridning inte har 
skett. 

Störst påverkan av pandemin sågs på daglig 
verksamhet Tingslyckan och Fållan som varit 
begränsat öppet under året, de som bor i ordinärt 
boende erbjöds att delta. Enheterna öppnade 
i augusti, med vidtagna åtgärder för att minimera 
risk för smittspridning, men stängde igen i 
november och året ut. Även andra verksamheter har 
påverkats med minskade uppgifter 
eller begränsningar, och nya uppdrag har inte 
verkställts i samma takt. Dessa åtgärder vidtogs för 
att minska risk för smittspridning samtidigt som 
resurser frigjordes för att stärka upp på andra 
enheter. Det har påverkat brukare i deras 
vardagsstruktur och begränsade aktiviteter. 

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

I maj flyttade tidigare 36:an till nya lokaler på 
Storgatan 10, Järnvägstorget och köket på Ströget. 

Ombyggnationen av gruppbostäder pågår liksom 
projektering, även om tidsplanen har förskjutits 
något. Under 2021 kommer ytterligare en 
gruppbostad och bas för servicebostad att finnas i 
beståndet i samarbete med Stubo. 

 

Ekonomisk analys 

Den positiva avvikelsen gentemot budget förklaras 
dels av statlig ersättning för sjuklönekostnader 
1,8 mnkr.  

Andra positiva avvikelser återfinns bland annat 
inom boendestödet som haft avbokningar 
där personal inte har behövts ersättas fullt ut, vilket 
har genererat ett överskott om 1,4 mnkr. Inom 
gruppbostäderna och servicebostäderna varierar 
resultaten på boendena, men sammantaget gick 
boendena med ett plus om 0,4 mnkr.  

Daglig verksamhet/sysselsättning visar ett överskott 
om 1,5 mnkr på grund av att verksamhet haft 
begränsade öppettider och nyttjande av 
personalresurser på andra enheter. 

Negativa avvikelser i verksamheten finns bland 
annat inom korttiden där ett ökat behov generat ett 
underskott om -0,7 mnkr. 

Personlig assistans har haft en negativ inverkan på 
resultatet om -1,6 mnkr vilket går att härleda till 
individuella ärenden. 

Ökade lokalkostnader i samband med Storgatan har 
belastat verksamhetens resultat med -0,5 mnkr. 
Vidare har antalet kontaktpersonuppdrag ökat 
under året vilket har påverkat resultatet, -0,2 mnkr. 
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Äldreomsorg 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 180,9 162,8 157,9 

Personalkostnader 214,2 198,6 194,8 

Övriga kostnader  51,2 38,1 34,7 

Nettokostnader 84,5 73,8 71,6 

Budget 77,9 73,9 72,8 

Budgetavvikelse -6,6 0,0 1,2 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten har starkt påverkats av pandemin 
under året. Ett omfattande arbete har utförts 
gällande arbetssätt och rutiner. Hygienombud, 
chefer, covid-team och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) har haft olika nyckelroller för 
att säkra arbetssätten. MAS har haft kontinuerliga 
kontakter med sjukvårdens smittskydd och 
vårdhygien. Nya samverkansarenor har uppstått 
tvärprofessionellt för att säkerställa att 
verksamheterna har arbetat så säkert som möjligt. 
Informationssäkerställande har varit en nyckel. 

Särskilda covid-team startades upp för att ta hand 
om brukare med smitta i form av ett korttidsteam 
och ett hemtjänstteam. Korttiden har tagit hälften 
av sina platser till en covid-avdelning. 
Verksamheten har under året säkerställt 
kvalitetssäkrad och anpassad skyddsutrustning samt 
har under hösten säkerställt ett lager för framtida 
behov. 

Det har varit inflyttningsstopp på vård och 
omsorgsboendena i omgångar under året. 
Verksamheten har ett stort antal tomma lägenheter 
till följd av att det inte finns personer att erbjuda 
lägenheter. Hemtjänsten har i vissa perioder känt av 
en ökad beställning. Växelvård har varit stängd i 
perioder under året på grund av smittrisk. 
Besöksförbud har rått under delar av året på de 
särskilda boendena. 

Pandemin har inneburit en belastning för personal 
och enhetschefer som arbetat hårt för att minska 
smittspridning. Där har verksamheten sett tydliga 
resultat av personalens arbete med att följa rutiner. 
Verksamheten har haft en stor följsamhet till nya 
direktiv och gjort snabba anpassningar. 

 

 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har varit starkt påverkad av covid-19. 
Det totala resultatet visar en negativ 
budgetavvikelse för året med -6,6 mnkr. Årets 
beställning understiger budget med 9,5 mnkr. 
Beläggningen på särskilt boende och korttid har 
varit betydligt lägre sedan våren. Delvis på grund av 
verksamhetsanpassningar med anledning av 
pandemin och delvis på grund av färre inflyttar. Det 
ses också en tydlig minskning av beställningen av 
hemtjänst från halvårsskiftet. 

Personalkostnaderna avviker negativt för perioden 
med 9,2 mnkr. Verksamheten har mottagit bidrag 
från staten om 5,0 mnkr för att täcka höga 
sjuklönekostnader. Sjuklönekostnaderna har varit 
betydligt större än tidigare år (9,4 mnkr) och även 
kostnaderna för fyllnads- och övertid (3,9 mnkr) har 
varit högre än normala år. Där utöver har fler 
timanställda än planerat behövts tas in under året. 

Verksamheten har haft stora kostnader till följd av 
covid-19 (10,4 mnkr), både när det gäller 
personalkostnader och materialinköp och har 
mottagit statlig täckning för större delen av detta 
(9,6 mnkr). 
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Beställning och kvalitet 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 19,0 17,8 28,0 

Personalkostnader 59,6 56,9 49,9 

Övriga kostnader  314,6 329,7 328,0 

Nettokostnader 355,2 368,9 349,9 

Budget 365,2 361,7 343,3 

Budgetavvikelse 10,0 -7,2 -6,6 

 

Väsentliga händelser 

Coronapandemin är den största väsentliga 
händelsen under året. Den har givit en stor 
påverkan både ekonomiskt och på innehållet i 
verksamheten. 

Beslut om särskilt boende samt korttidsvistelse har 
verkställts i mindre omfattning än normalt på grund 
av smittorisk. 

Väsentligt förbättrade handläggningstider sedan 
början av året kan noteras gällande ansökan om 
särskilt boende. Till följd av pandemin görs de flesta 
av handläggarnas utredningar digitalt. Medarbetare 
arbetar regelbundet på distans. 

Dagrehab har varit stängt för träning på 
Ulricehamns resurscenter i perioder under året på 
grund av smittorisk. 

Under året har det periodvis varit ett ansträngt läge 
för hemsjukvårdens sjuksköterskor. Enstaka 
bemanningssjuksköterskor har anlitats för att säkra 
bemanningen. Det har varit mycket övertid för 
befintliga sjuksköterskor och en hel del timanställda 
som arbetat många timmar. 

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

Beredskapsplanering har funnits under pandemin 
och bredvidgång för skolsköterskor som eventuellt 
skulle kunna förstärka hemsjukvården är 
genomförd. 

Brukare har åkt färdtjänst i betydande mindre 
omfattning än normalt. 

Några få brukare har komplexa behov av insatser 
och hemmaplanslösningar har upprättats som 
alternativ till externa placeringar. 

 

 

Ekonomisk analys 

Internt köp- och sälj äldreomsorg går med ett större 
överskott till följd av minskad inflyttning på särskilt 
boende och minskat antal brukare på korttid. 

Internt köp- och sälj funktionsnedsättning går med 
ett litet underskott främst till följd av fler brukare 
med boendestöd samt daglig verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. 

Hemsjukvård sjuksköterskor har ett underskott till 
följd av specifik händelse som inneburit höga 
kostnader samt för övertid och timanställda. 

Färdtjänsten går med stort överskott på grund av 
minskad andel resande under pandemin. 

Några brukare har numera hemmaplanslösningar 
och personal har anställts vilket innebär stora 
kostnader men detta behöver ses som alternativ till 
externa placeringar. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2020 

Budget  
2020 

Utfall 
2019 

Sektorstöd lärande 47,8 46,7 45,0 

Förskola 132,8 139,3 133,6 

Grundskola 265,0 264,4 255,4 

Tingsholm 158,7 162,1 156,0 

Skolutveckling och stöd 24,5 26,3 19,7 

Sektor lärande 628,9 638,7 609,6 
 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 94,8 93,0 89,0 

Personalkostnader 435,6 420,6 416,9 

Övriga kostnader  288,1 282,0 271,6 

Nettokostnader 628,9 609,6 599,5 

Budget 638,7 611,9 590,5 

Budgetavvikelse 9,9 2,2 -9,0 

 

    

Personaltal Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Arbetad tid (i årsarbeten) 755,8 761,1 767,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,5% 

 

5,3% 

 

5,0% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 31,5 

 

 

30,0 

 

 

28,9 

Andel heltidsanställda 92,0 90,0 90,0 

Sjuklönekostnader (mnkr) 11,1 7,9 6,5 

    
 

Väsentliga händelser 

2020 har präglats av pandemin med covid -19. 
Pandemin har inneburit behov av olika åtgärder. 
Verksamheten har anpassat sig efter de restriktioner 
som har kommit från myndigheter under hela 2020. 
Under våren har fjärr- och distansutbildning varit 
ett faktum för delar av verksamheten på 
Tingsholm men också på en högstadieskola.  
Verksamhetens förmåga att snabbt växla om till 
fjärr- och distansutbildning har fungerat väl. Många 
möten och utbildningar har skett digitalt.  

Sektorn har arbetat vidare med 
utvecklingsområdena inkludering, övergångar och 
digitalisering. Inom området inkludering har en 
handlingsplan för högre måluppfyllelse tagits fram. 
Flexgrupperna för elever i behov av särskilt stöd har 
kommit igång. Överenskommelse två med 
skolverket har undertecknats i arbetet med 
nyanländas lärande. Inom området övergångar har 
en handlingsplan för matematik tagits fram. Inom 
området digitalisering har nya verktyg köpts in som 
ytterligare stöd och komplement för alla elevers 
lärande på vid fjärr- och distansutbildning. 

 

Sektorn växer och fler barn och elever innebär fler 
möjligheter och utmaningar. Särskolan har utökat 
med en avdelning i Pingstkyrkan. Omfattande om- 
och tillbyggnad har skett vid förskolan Tre rosor och 
en ny förskola invigdes under 2020. 

En medarbetarenkät har genomförts. Sektorns 
resultat visar högre index jämfört med 
kommuntotalen nästan i samtliga delar. 

 

Ekonomisk analys 

Politiken fattade beslut om tillskott för elever i 
behov av särskilt stöd inom grundskolan. 
Verksamheten införde flexgrupper som startade upp 
först under höstterminen.   

Interkommunala ersättningar och ersättningar för 
fristående enheter för både förskolan och 
gymnasieskolan visar en positiv budgetavvikelse. 

Inom Tingsholm uppvisar enheterna positiva 
resultat förutom vuxenutbildningen och särskolan. 
Den negativa avvikelsen beror främst på 
personalkostnader kopplade till minskade intäkter 
från Migrationsverket för vuxenutbildningen samt 
volymökningar inom särskolan.  

Effekter av covid-19 har påverkat sektor lärande 
med lägre vikariekostnader då fler barn/elever varit 
frånvarande. Antalet långtidssjukskrivna har ökat 
något från föregående år. Flera av personerna 
som är långtidssjukskrivna är det på deltid och inte 
heltid.  

Sektorn har fått sjuklönekompensation med 
6,0 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader.  
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Förskola 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 26,4 25,6 23,0 

Personalkostnader 104,5 100,7 101,1 

Övriga kostnader  54,7 58,5 54,5 

Nettokostnader 132,8 133,6 132,5 

Budget 139,3 136,7 132,9 

Budgetavvikelse 6,5 3,1 0,4 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19-pandemin har påverkat förskolan, både 
gällande barn- och personal-frånvaro samt genom 
verksamhetsanpassningar i undervisningen. 

I internbudgeten sker en omfördelning mellan 
poster för att säkerställa att barn med omfattande 
stödbehov får det stöd som behövs. Inför hösten har 
den budgetposten utökats. 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. 

I mars kunde förskolan möta upp med nya 
förskoleplatser på nya Tre Rosors förskola. I augusti 
startade Lyckans förskola. 

Under läsåret 19/20 kompetensutvecklades all 
pedagogisk personal genom implementeringsarbete 
med läroplan för förskolan, Lpfö -18. 

Förskolan har påbörjat arbetet med 
det kommungemensamma arbetssättet, heltid som 
norm, under 2020. 

 

Ekonomisk analys 

En effekt av pandemin har under framförallt hösten 
resulterat i färre schemalagda tider då snittiden per 
barn har minskat.  

Kommunala såväl som fristående förskolor har 
tilldelats extra medel, tilläggsbelopp, för barn i 
behov av särskilt stöd. Budgeten avsatt för detta har 
dock inte haft full täckning utifrån efterfrågat behov 
på alla enheter, utan fick hanteras inom 
enheternas budgetar. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar till 
fristående förskolor visar ett överskott. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation 
med 2,0 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 

Tre enheter visar underskott kopplade till 
högre personalkostnader vid nystartad förskola 
och kostnader för avetablerad förskola. Detta 
har kompenserats av övriga enheters överskott 
beroende på vikarieminskning som en effekt av 
covid-19. 
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Grundskola 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 47,7 41,3 35,5 

Personalkostnader 209,3 196,9 193,5 

Övriga kostnader  103,4 99,8 96,1 

Nettokostnader 265,0 255,4 254,1 

Budget 264,4 257,0 250,0 

Budgetavvikelse -0,6 1,6 -4,1 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har påverkat verksamheten och 
arbetsmiljön då många elever och personal 
varit sjuka. Stenbocksskolan bedrev 
fjärrundervisning i slutet av vårterminen. Dessa 
utmaningar har skapat nya arbetssätt för både 
personal och elever.  

Måluppfyllelsen i åk 6 visar på en ökning med 0,2% 
jämfört med tidigare år. Meritvärdet har ökat med 
4,1 poäng.  

Måluppfyllelsen för åk 7-9 visar på ett något negativt 
resultat. Behörigheten till yrkesförberedande 
program är 0,6% lägre än läsåret 19/20. Meritvärdet 
har sjunkit med 8,8 poäng.  

Flexgrupper för att stötta elever i behov av särskilt 
stöd har startats upp på Timmele skola, 
Gällstad skola och Stenbocksskolan. Detta har 
skett löpande när förutsättningar gällande personal 
och lokaler varit klara. 

Under höstterminen har Ätradalsskolan haft stora 
utmaningar med att möta och hantera ett stort antal 
konflikter och incidenter bland elever. 

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning 
vid Blidsberg skola, Gällstad skola, Timmele skola 
och Ulrikaskolan. De områden som tittats på är 
rektors ledarskap, undervisning, trygghet och 
studiero samt bedömning och betygssättning.  

Arbetet för att förbättra arbetsmiljön för personalen, 
är ett kontinuerligt arbete som sker i nära samarbete 
mellan skolledning och personal. Trots arbetet som 
pågår visar medarbetarenkäten 2020 att 
enheterna behöver fortsätta arbetet med att 
förbättra arbetsmiljön gällande arbetstid och 
återhämtning. 

 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjuts samt kostnader och 
intäkter för interkommunala ersättningar och 
ersättningar till fristående skolor visar +0,8 mnkr. 

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 
enheter ligger över budget -0,8 mnkr. Kostnader för 
tilläggsbelopp har ökat jämfört med föregående år 
då fristående enheter ansökt i större omfattning och 
ansökningar har beviljats. 
 
Stöd till barn med diabetes på en skola har 
getts under året med hjälp av politikens tilldelade 
medel om 5,0 mnkr.  

Intäkter i form av statsbidrag för lärarassistenter 
och specialpedagoger blev lägre än förväntat. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 
3,0 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 
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Tingsholm 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 18,6 24,1 27,9 

Personalkostnader 101,6 103,9 102,6 

Övriga kostnader  75,7 76,2 74,0 

Nettokostnader 158,7 156,0 148,7 

Budget 162,1 151,8 142,3 

Budgetavvikelse 3,4 -4,2 -6,4 

 

Väsentliga händelser 

Pandemiåret 2020 har påverkat samtliga delar av 
verksamhetsområdet. 

Under våren har fjärr- och distansutbildning 
skett för delar av verksamhetsområdet pga 
pandemin. Det har inneburit utmaningar på olika 
sätt såväl för elever som personal. Verksamheten 
kunde möta den snabba omställningen 
tillfredställande. Den digitala undervisningen har 
utvecklats ytterligare under året. 
Platsundervisning har erbjudits elever som har haft 
behov av detta. Skollunch har erbjudits alla elever.     

Pandemin har påverkat elever och kommer 
sannolikt att påverka dem framöver, då många inte 
har kunnat tillgodogöra sig den digitala 
undervisningen på samma sätt som på 
platsundervisning. Trots allt arbete bär 
verksamheten en viss oro inför den utbildningsskuld 
som kan ha uppstått som en effekt av mer eller 
mindre omfattande fjärr- och distansundervisning.  

Samtidigt har verksamheten arbetat intensivt med 
att få en budget i balans och vidtagit åtgärder som 
påverkat verksamhetens möjlighet till snabba 
omställningar och arbete med att möta såväl 
individers som samhällets behov och krav. Ett aktivt 
och pågående arbete finns för att prognosticera 
kommande behov för att dimensionera och 
effektivisera på bästa sätt. 

En bred utbildningsinsats arrangerad i 
Specialpedagogiska Skolmyndighetens regi, har för 
särskolorna under året inneburit en bred 
kompetenshöjning av både elevassistenter och 
pedagoger. 

 

Ekonomisk analys 

Det positiva resultatet kommer främst av lägre 
kostnader för interkommunala ersättningar och 
ersättningar till fristående skolor.  

Underliggande enheter uppvisar positiva resultat 
förutom vuxenutbildningen och särskolan. Åtgärder 
som vuxenutbildningen har vidtagit har främst varit 
kopplade till personalkostnader då antalet 
"etableranter" över tid minskat och därmed bidrag 
från Migrationsverket.   

Särskolans underskott beror på högre lönekostnader 
för volymökning och större behov hos elever samt 
kostnader kopplade till ny avdelning placerad i 
Pingstkyrkan. 

Musikskolans överskott beror på sökta intäkter som 
täckt anställd personal.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 

0,9 mnkr från Försäkringskassan för sina 

sjuklönekostnader.
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Skolutveckling och stöd 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 1,6 1,9 3,4 

Personalkostnader 18,4 17,5 18,1 

Övriga kostnader  7,7 4,0 5,2 

Nettokostnader 24,5 19,7 19,9 

Budget 26,3 21,4 21,0 

Budgetavvikelse 1,8 1,8 1,0 

 

Väsentliga händelser 

En stor del av arbetet har varit inriktat på att hjälpa 
och stödja i de uppdrag sektorn fått i samband med 
covid-19. 

I budget har elevhälsan utökats med en tjänst 
vardera för skolkurator och skolsköterska. 

Beslut är fattat på nationell nivå att alla pojkar skall 
erbjudas vaccination med Gardasil. Innebär att både 
flickor och pojkar i åk 5 och 6 har vaccinerats 
innevarande år. 

Flexgrupperna inom sektorn är i gång enligt 
uppdrag.  

PMO - elevhälsans digitala dokumentationssystem 
är nu fullt implementerat.  

Tieto Ecucation - Elevregistret har övergått från 
ProCapita till Tieto Education och är i full drift. 

Systematiskt kvalitetsarbete (modulen Kvalitet för 
skola) - under våren 2020 arbetades nya 
övergripande mål fram och hösten 2020 påbörjade 
hela sektorn arbetet i den nya strukturen. 

Utbildningsstöd för obehöriga lärare har genomförts 
med ny struktur i form av moduler. 

Framtida behov av utbildnings- och 
förvaltningslokaler - presenterat och överlämnat till 
politiken. 

Det tidigare SKR-arbetet, samverkan för ungas 
hälsa, är numera ett utvecklingsarbete inom 
närvårdssamverkan. 

E-tjänster - flera tjänster överflyttade och 
förenklade. 

Utveckling av närvaro/frånvaro i Skola24 samt 
utveckling av applikation i Qlikview för att lättare 
kunna följa upp elevernas närvaro/frånvaro. 

 

 

Ekonomisk analys 

Organisationen hann inte anpassas under 
vårterminen till de tillkommande medlen på 5,0 
mnkr. Därför kunde senare en förstärkning ske till 
Gällstad skolområde, Ulrikaskolan och 
Bogesundsskolan. Alla utom en av tjänsterna är 
tillsatta till flexgrupperna och har börjat sina 
anställningar under höstterminen. 

Överskott beror på vakant skolpsykologtjänst 
(60%) och kurator. Har inte haft fullt utfall på alla 
tjänster totalt, t ex beroende på sjukskrivningar där 
vikarier inte satts in. 

Kompetensutvecklingsmedel har inte pga covid-19 
kunnat användas som tänkt, vilket generar för året 
ett överskott på ca 1,3 mnkr. 

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 
0,2 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 
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Sektor service 
 

 

   

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Sektorstöd service 1,7 2,8 2,3 

Fastighet 2,8 3,4 1,0 

It  -1,1 0,0 -0,8 

Kommunservice 25,3 27,2 24,1 

Kost 7,5 7,7 5,4 

Kultur och fritid 51,4 50,2 47,2 

Sektor service 87,7 91,4 79,2 

 

 

 

   

Resultat (mnkr) Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 250,5 247,2 240,1 

Personalkostnader 119,3 112,8 111,7 

Övriga kostnader  218,8 213,6 206,5 

Nettokostnader 87,7 79,2 78,1 

Budget 91,4 83,9 81,1 

Budgetavvikelse 3,7 4,7 3,0 

 

    

Personaltal Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Arbetad tid (i årsarbeten) 234,4 233,4 233,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,9% 

 

8,0% 

 

7,6% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,0 

 

 

14,3 

 

 

14,3 

Andel heltidsanställda 96% 95% 95% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 3,9 2,7 2,7 

    
 

 

Väsentliga händelser 

Året 2020 har präglats av covid-19 och sektor 
service har påverkats på flera olika sätt. Utifrån 
myndigheternas rekommendationer och 
restriktioner har åtgärder vidtagits i syfte att 
underlätta arbetet i de övriga sektorerna, klara 
bemanningen samt bidra till att minska 
smittspridningen. 

Inledningsvis fanns en del frågor som efter hand har 
hanterats. Verksamheterna har till exempel arbetat 
med att tydliggöra ansvarsfördelningar och 
arbetsuppgifter samt haft chefer i beredskap för att 
skapa lugn och trygghet. Utbudet kring måltiderna 
inom skola/förskola begränsades något under våren, 
men allt eftersom tiden gick och verksamheten fick 
till bra rutiner kunde utbudet återgå till det 
normala. För att begränsa smittspridning i 
matsalarna har kostverksamheten tillsammans med 
sektor lärande arbetat för att minimera köbildning 

och trängsel i samband med måltiderna. Till de 
elever som läst på distans har det funnits varm 
matlåda att hämta på någon av kommunens 
förskolor eller skolor. Inom äldreomsorgen har 
restaurangerna stängts ned och alla måltider 
serveras på respektive avdelning. 

Verksamheterna har också sett över sin bemanning 
för att minska sårbarheten och klara av att hantera 
en högre frånvaro. Till exempel utökade verksamhet 
kost tillfälligt bemanningen under helgerna för att 
underlätta vid en eventuell sjukfrånvaro.  

Servicecenter har upprättat en tydlig 
ansvarsfördelning för att skapa ordning och trygghet 
vid frånvaro. Lokalvården har under pandemin 
stöttat äldreomsorgen genom att under viss tid 
utföra lokalvård på ett flertal äldreboenden, och 
verksamheten utökade tillfälligt personalstyrkan för 
att bättre kunna hantera en ökad sjukfrånvaro i 
samband med pandemin. 

Då kommunens verksamheter har ställt om till att 
arbeta alltmer hemifrån och bytt ut fysiska möten 
mot digitala har IT-enhetens arbete fokuserats på 
att stötta verksamheterna i detta genom att snabbt 
leverera bärbara datorer, utrusta konferensrum med 
moderna videolösningar samt introducera Teams på 
bred front med framtagna guider för enkel 
användning. Den digitala mognaden bedöms under 
året ha fått en snabb skjuts framåt. 

Till följd av pandemin har också efterfrågan på e-
tjänster ökat under året. Verksamheterna har behövt 
hitta andra sätt att arbeta på och nya behov har 
tillkommit. Till exempel har en e-tjänst tagits fram 
för att gymnasieelever som har distansundervisning 
skall kunna beställa matlåda. Vid årets början hade 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 7 st 
interna e-tjänster, vid årets slut 19 st. När det gäller 
de externa e-tjänsterna var siffran 6 st i början för 
att vid årets slut landa på 31 st. 

 

Coronapandemin har påverkat verksamheten för 
Kultur och fritid under större del av året. Ett större 
arrangemang genomfördes tidigt under året, i 
januari, en minnesdag av Slaget på Åsunden. Under 
våren fick mycket planerad verksamhet ställas in 
och i viss mån ställas om. Under sommaren lättades 
det upp och när pandemin slog till med förnyad 
kraft under hösten hade verksamheten lärt sig och 
kunde parera på ett bättre sätt. 

Intäktsbortfallet blev dock stort och främst är det 
simhallen och fritidsenheten som tappat mycket 
intäkter. Verksamheten har lagt stort arbete på att 
stötta föreningslivet och kulturaktörer och en 
tillfällig ändring av bidragsreglerna är ett exempel 
på vad som arbetats fram för att underlätta för 
föreningslivet i kommunen. I slutet av året kunde 
också en extra miljon delas ut till föreningslivet som 
stöd. 

Under året har tio nya förskoleavdelningar kunnat 
levereras till sektor lärande. Förskolan Lyckan med 
placering vid Ulricehamns resurscenter inrymmer 
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sex avdelningar och verksamhet kost kommer att 
tillaga maten på plats i det nya tillagningsköket. 
Tillbyggnaden av förskolan Tre Rosor med fyra nya 
avdelningar är färdigställd och mottagningsköket 
har ersatts med ett tillagningskök så att maten kan 
tillagas på plats. Det ekonomiska utfallet blev för 
båda projekten positivt jämfört med budget. 

Ett par större projekteringar har startat under 2020. 
Det gäller nya boendedelar vid Ryttershovs 
äldreboende och en ny skola F-6. Detaljplanearbetet 
för den nya skolan har inletts och projektering 
kommer att genomföras parallellt med planarbetet 
för att spara tid. 

Stora delar av enhet fastighetsskötsel har samlats i 
den nyinköpta fastigheten Verktyget 4 på 
Maskinvägen. Att samla enheten på Maskinvägen 
har har visat sig vara positivt för samordning och 
effektivisering. Upplevelsen är att flödet på 
framförallt felanmälningar blivit bättre.  

Almsjukan har tagit stora resurser för park och skog 
under året, både ekonomiskt och arbetsmässigt. 
Många almar har tagits ned i syfte att minska 
smittspridning bland träden. 

Arbetet med heltid som norm fortgår och sektor 
service bedöms ha kommit långt i det arbetet. Några 
delar återstår och kommer att arbetas vidare med 
framåt. 

 

Ekonomisk analys 

Sektor service utfall visar ett överskott i förhållande 
till budget om 3,7 mnkr. 

Den största positiva avvikelsen härrör från 
personalkostnaderna. Sjukfrånvaron har varit högre 
än tidigare, till stor del med anledning av covid-19. 
Sjukfrånvaron samt vakanser har ej kunnat ersättas 
fullt ut i verksamheterna och verksamheterna har 
dessutom mottagit statlig ersättning för sina 
sjuklönekostnader med 1,7 mnkr. 

Kultur och fritid redovisar efter året ett 
budgetunderskott om ca 1,2 mnkr, som till största 
delen härrör från beslut om extra stöd till 
föreningslivet (1,0 mnkr) med anledning av 
pandemin. 

Pandemin har också medfört lägre kostnader 
avseende livsmedel då alla elever som studerat 
hemma inte hämtat matlåda och det varit lägre 
beläggning på kommunens äldreboenden under 
året. Energi för uppvärmning och el har en positiv 
avvikelse mot budget på grund av pandemin. 
Detsamma gäller även vattenförbrukningen.  

Materialkostnaderna inom lokalvården har under 
året varit lägre, till stor del på grund av uteblivna 
leveranser från avtalad leverantör under pandemin 
samt att alla objekt inte varit öppna fullt ut. 

Kapitalkostnaderna avviker positivt jämfört med 
budget. Inom IT förklaras det av att investeringar 
gällande utbyte av datorer drabbats av 
leveransförseningar på grund av pandemin samt att 
större investeringar i teknisk infrastruktur skedde 
senare på året än beräknat. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

    

Belopp (mnkr) 2020 Budget 
2019 

2019 

Intäkter 0,4 0,4 0,4 

Kostnader  -0,9 -0,9 -0,9 

Resultat efter 

fin. poster 
-0,5 -0,5 -0,5 

Koncernbidrag 1,1 1,1 1,3 

Resultat före skatt 0,6 0,6 0,8 

 

Väsentliga händelser 

Under 2020 har Ulricehamns Stadshus AB hållit 
fyra ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämma hölls 17 
april. Två dialogmöten har hållits med STUBO AB. 
NUAB och UEAB har deltagit i ett dialogmöte 
vardera. 

Utbrottet av covid-19 har inte haft någon effekt på 
bolagets verksamhet 2020. 

 

Ekonomi 

Resultatet 2020 uppgick efter koncernbidrag till 

0,6 mnkr, vilket är i nivå med budget. Något lägre 

resultat då bolagets erhållna koncernbidrag har 

minskat. 

UEAB 

    

Belopp (mnkr) 
2020 

Budget 
2020 2019 

Intäkter 281,1 275,6 

 

268,7 

Kostnader  -228,5 -234,6 -221,3 

Resultat efter 

fin. poster 
52,6 41,0 47,4 

Koncernbidrag -10,0 -10,0 -10,0 

Resultat före skatt -36,9 0,1 37,4 

 

    
Personaltal  

2020 
 

2019 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 80,3 77,0 3,3 

Total sjukfrånvaro 2,0% 3,8% -1,8% 

 

Väsentliga händelser 

Kommunen växer och projektering av nya områden 
för bostäder och företag sker fortsatt i hög takt. Den 
höga investeringstakten med upprustning av gator 
medför att flertalet saneringsarbeten för VA har 
genomförts. Efterfrågan av nya anslutningar till 
fjärrvärmenätet är god och utöver bostäder har även 
industrier, förskolor och inte minst den nya 
anläggningen på Lassalyckan anslutits. 

Sluttäckningen av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral pågår och nu förbereds sista 
etappen (4 av 4) för sluttäckning.  

Ytterligare en transformator togs i drift på 
mottagningsstationen i Vist, två av reningsverken 
har fått solceller på taken. En ny VA-plan har tagits 
fram, beslut om installation av spetspanna till 
fjärrvärmenätet har tagits och kranvattnet i 
Ulricehamn utsågs till Götalands godaste vatten.  

Ett nytt modernt datasystem för kundinformation, 
mätvärden och fakturering har tagits i drift under 
året. Utbrottet av covid-19 har endast haft en 
begränsad effekt på bolagets verksamhet 2020. 

Ekonomi 

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 56,6 
mnkr (54,1 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 52,6 mnkr (47,4 mnkr).  

Resultat innan skatt uppgår till -36,9 mnkr då 
bolaget har gjort överavskrivningar i år med hänsyn 
till förra årets byte av redovisningsprincip gällande 
överuttaget från VA-verksamheten. 

Avkastning på genomsnittligt eget kapital är 14 % 
(13 %). Investeringarna uppgår till 99,1 mnkr (108,8 
mnkr). Fiber och elnät är de verksamheter som har 
investerat mest.  
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STUBO AB 

    

Belopp (mnkr) 2020 Budget 
2020 

2019 

Intäkter 93,4 92,7 78,9 

Kostnader  -83,0 -72,2 -72,1 

Resultat efter 

fin. poster 
10,4 20,5 6,8 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 10,4 20,5 6,8 

 

    
Personaltal  

2020 
 

2019 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 23,0 23,0 0,0 

Total sjukfrånvaro 6,6% 7,1% -0,5% 

 

Väsentliga händelser 

Under oktober flyttade bolagets verksamhet in i de 
nya lokalerna på Jönköpingsvägen 53.  

Under hösten 2020 färdigställdes 
renoveringsarbetet av fönster, dörrar, fasad och 
utemiljö på Prästgårdsliden i Hökerum. Nya 
boknings- och passersystem har installerats i 
byggnaderna på Nillas väg. En bas-lägenhet för LSS-
verksamhet har upprättats på Nillas väg 5. 

En ombyggnation på Solrosvägen 7 från förskola till 
gruppbostad har påbörjats. 

Pandemin har inneburit att hyresgäster spenderat 
mer tid i sina hem. Detta tillsammans med nya 
arbetsrutiner och säkerhetsåtgärder har periodvis 
inneburit en hård belastning för bolagets personal. 

På grund av stort underhållsbehov har bolaget 
prioriterat ytterligare resurser till underhåll och 
ökat underhållsbudget. 

Ekonomi 

Resultatet för 2020 visar ett överskott på 10,4 mnkr 
före skatt (6,8 mnkr). Bolaget har under året erhållit 
en utdelning om 12 mnkr vilket avser en 
tilläggsköpeskilling från försäljningen av Kullen i 
Ulricehamn AB. Samtidigt har bolaget ökade 
kostnader under året främst på grund av 
nedskrivningar och extra avskrivningar som är 
gjorda, totalt 10,9 mnkr.  

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,5 % (5,3%). 

Det egna kapitalet uppgår till 146,6 mnkr, vilket 

innebär en soliditet på 34,4 % (31%). 

Skuldsättningsgraden är 1,9% (2,2%) samt 

belåningsgrad fastigheter är 60,6 % (68,3%).  

NUAB 

    

Belopp (mnkr) 2020 Budget 
2019 

2019 

Intäkter 1,1 1,4 2,1 

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

Resultat efter 

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

Koncernbidrag 8,9 8,9 8,7 

Resultat före skatt 0,7 0,0 0,1 

 

    
Personaltal  

2020 
 

2019 
Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 7,7 7,4 0,3 

Total sjukfrånvaro 2,7% 4,4% -1,7% 

 

Väsentliga händelser 

På grund av covid-19 har bolaget fått ställa om hela 
sitt arbete. Under våren arbetade bolaget 
tillsammans med politiker, tjänstemän och andra 
kommuner för att hitta lokala åtgärder för att hjälpa 
företag som blivit hårt drabbade. 

Hårt drabbade branscher är besöksnäringen och 
centrumhandeln men även industriföretagen. 
Företagen inom industrin gjorde en återhämtning 
under hösten men för besöksnäringen har det under 
höst och vinter återigen varit mycket tufft. 

För personalen har det inneburit stora förändringar 
och alla har arbetat utifrån andra premisser än 
vanligt. Stor del av arbetet har ställts om och fortgått 
i de digitala kanalerna. Bolaget har fått ställa in i 
stort sett alla fysiska företagsbesök, 
centrumaktiviteter och nätverksträffar, samt strama 
åt marknadsföringen så den går i linje med 
folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Det har inkommit 63 etableringsförfrågningar på 
mark, så intresset är fortsatt stort. 

 

Ekonomi 

Bolaget gör ett litet överskott för året, knappt 
0,1 mnkr (0,0 mnkr). Detta beror på att erhållet 
koncernbidrag täcker underskottet i bolaget. 

Omsättningen har ökat med cirka 0,4 mnkr, vilket 
kan hänföras till ökade intäkter i samband med 
världscupen i längdskidor samt sponsorintäkter vid 
Näringslivsgalan. Dock har övriga externa kostnader 
har ökat i samma nivå som intäkterna då inköp 
gjordes i samband med galan.   
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Nämnder 

Miljö- och byggnämnd 
Sedan 2019-01-01 har Ulricehamn inte längre haft 

gemensam nämnd med Tranemo. Ulricehamns 

miljö- och byggnämnd fullgör kommunernas 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

livsmedelsområdet samt inom byggområdet utifrån 

plan- och bygglagen, beträffande ärenden och andra 

uppgifter som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Miljö- och byggnämnden har även ansvarat 

för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och 

förordningar som styr nämndens verksamhet. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter 

avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen, 

tobakslagen och lagen om handel med receptfria 

läkemedel som avser myndighetsutövning mot 

enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen. Nämnden består av 7 politiker och 7 

ersättare. 

Under 2020 hanterades 168 ärenden, varav 55 

miljö- 65 bygg- och 47 allmänna ärenden av 

nämnden vid 11 sammanträden.  Under året har 

bland annat lov för ett flertal villor på områdena 

Relingen, Riggen, Kalkstenen och Skiffern beviljats, 

av vilka några nu fått slutbesked. Lov har också 

beviljats för utbyggnad av Lager 157 på Rönnåsen 

samt flerbostadshus på Norra Amerika och för 

Lyckans förskola. När det gäller miljöärenden har 

strandskyddsdispenser dominerat. Utöver detta 

fattades på nämndens uppdrag 934 

delegationsbeslut inom bygg, samt 606 

delegationsbeslut inom miljö- och 

livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 11 

delegationsbeslut.  

Tillsynsarbetet följer de av miljö- och byggnämnden 

antagna tillsyns- och kontrollplaner som följs upp 

tertialvis. Tillsynen har 2020 påverkats av 

pandemin som gör att det varit svårt att följa 

tidigare beslutade tillsynsplaner, särskilt i början av 

året. Under slutet av året togs dock detta igen och 

det var endast livsmedelstillsynen som inte hanns 

med till fullo. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet framkommer 

mer detaljerad i byggenhetens och miljöenhetens 

verksamhetsplaner. 

 

Individnämnd 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter 
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården som 
avser myndighetsutövning mot enskild. 
Individnämnden fullgör vidare kommunens 
uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning 
mot enskild, samt med beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, skolskjuts 
och elevresor.   

Individnämnden består av tre ledamöter och tre 
ersättare. Under 2020 hade nämnden 9 ordinarie 
sammanträden och 2 extrainkallade sammanträden. 
Huvuddelen av de ärenden som behandlas på 
individnämnden kommer från verksamhet Individ- 
och familjeomsorg.  

Exempel på ärendetyper som behandlas av 
nämnden: 

• Beslut att bevilja bistånd i form av boende i 
familjehem, HVB eller stödboende  

• Övervägande om fortsatt placering i 
familjehem, HVB eller stödboende 

• Ansökan hos förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU respektive LVM 

• Medgivande att bli familjehem  

• Ansökan om vårdnadsöverflytt 

• Avbrytande av faderskapsärende 

• Yttrande vid adoption 
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IT-nämnd 
Den gemensamma nämnden fullgör de 
samverkande kommunernas uppgifter inom IT-
området. Syftet med kommunernas samverkan är 
att klara den allt högre grad av digitalisering som de 
kommunala verksamheterna kräver utefter den 
utveckling som sker i samhället och i omvärlden.  

Samverkansnämnd It är en renodlad utförarnämnd 
vars uppgift är att följa det ramuppdrag som 
respektive kommunstyrelse ger nämnden inför 
verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv, 
ändamålsenlig, funktionell och säker It-drift erhålls. 
Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med 
att stödja de utvecklingsprojekt inom It-området 
som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen 
beslutat. 

Nämnden har under 2020 sammanträtt vid fyra 
tillfällen. Nämnden följer upp support, redovisning 
avbrott och incidenter samt hur beredskapen 
nyttjats efter varje tertialredovisning. Det fjärde 
mötet ägnas åt nästa års ramuppdrag. 

Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden är kommunens beslutande 
organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet att 
överta hela eller delar av beslutanderätten för 
kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de 
beslut som en eventuell uppkommen krissituation 
kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till händelsens art och omfattning. Det är 
kommunstyrelsens ordförande som beslutar om 
krisledningsnämnden behöver träda in för att 
hantera händelsen. 

Krisledningsnämnden har inte genomfört något 
sammanträde under 2020. 

Valnämnd 
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val. Valnämnden 
har under år 2020 inte haft några sammanträden.  
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Revisionsberättelse  
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Revisionen 
    

Resultat (mnkr)  
2020 

Budget 
2020 

 
2019 

Verksamhetens kostnader 1,2 1,5 1,0 

Avvikelse mot budget 0,3 * 0,5 
 

Valda revisorers uppgifter 

Uppdraget som vald revisor är självständigt och 
oberoende i förhållande till medrevisorerna 
(regleras i KL kap 12). "Revisionen" utgör alltså inte 
en kommunal nämnd. 

Vi granskar i den omfattning som följer av god 
revisionssed verksamhet som bedrivs inom 
nämnder, styrelsers och beredningars 
verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Lekmannarevisorena för kommunens 
bolag utses ur gruppen valda revisorer. Revisorerna 
biträds av en sakkunnig anställd på 40 %. 
Lekmannarevisorerna kan också välja att biträdas av 
den sakkunnige. 

Årets verksamhet 

Kommunkoncernen 

Lekmannarevisorerna har upprättat 
granskningsrapporter för respektive bolag. 
Rapporterna är överlämnade till årsstämmorna och 
bifogas revisionsberättelsen för kommunen. 
Granskningarna har bland annat behandlat 
samordning, styrning, ledning, verksamhet, 
ekonomi, risk och intern kontroll inom respektive 
bolag.  

Nämnderna och förvaltningen 

Vi har regelmässigt bjudit in företrädare för 
förvaltningen, sektorschefer, stabschefer och 
verksamhetscher. Syftet med mötena har varit att 
bilda oss en uppfattning av respektive sektors 
förutsättningar att utföra sina uppdrag och nå 
uppsatta mål, men också för att få svar/förklaringar 
till olika förhållanden.

 

Genomförda och pågående granskningar: 

• Granskning av rutiner kring intern kontroll 
bifogades revisionsberättelsen utan 
följebrev. 
 

• Granskning av planprocessen. Rapport och 
följebrev överlämnade till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i november 2020 

 

• Granskning av likvärdig skola. Rapport och 
följebrev överlämnade till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i januari 2021.  
 

Beredningar 

Under 2018 planerade vi att granska någon eller 
några beredningar men p.g.a. kommunens egna 
översyn av förutsättningarna för beredningarna 
avvaktade vi med granskning. Vi har för avsikt att 
under 2021 genomföra granskning av någon 
beredning. 

Väsentlighet och risk 

Som grund för vår planering använder vi bl.a. 
protokoll och underlag från nämnder och styrelsen 
och den information vi inhämtar vid möten med 
bolag, nämnder, beredningar, tjänstemän samt 
resultatet av den interna kontroll som genomförs.  

Intern kontroll 

Särskild prövning av intern kontroll sker årligen på 
uppdrag av oss. Resultatet kommer att presenteras 
för oss i samband med granskningen av 
årsredovisningen och ligga till grund för vår 
revisionsberättelse. Därutöver har även löpande 
granskning skett av rutiner för väsentliga processer. 
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Ansvarsprövning 

Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse 
med bilagor lämnad till kommunfullmäktige  

Kommunens delårsrapport:  Utlåtande och 
granskningsrapport lämnade till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Kommunens donationsstiftelser med förmögenhet 
understigande 10-prisbasbelopp: Rapport och 
revisionsberättelser lämnade till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

Förutom ovan presenterad verksamhet har vi 
årligen informationsutbyte med 
kommunfullmäktiges presidium.  

Vi inbjuder regelmässigt företrädare för 
kommunens verksamheter till våra sammanträden 
för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i 
nätverksträffar med övriga förtroendevalda 
revisorer i regionen.   

 

Framtiden 

Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi 
uppdaterar planen fortlöpande. 

Under 2021 kommer revisorerna bland annat 
fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens 
interna kontroll, granska kommunens strategi för 
rekrytering av personal, granska grundskolans 
måluppfyllelse samt följa upp resultatet av 
fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk 
hushållning”.  

 Övrigt 

Genomförda granskningar översänds till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och 
publiceras på kommunens hemsida under rubriken 
”Kommunrevisionen”.  

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erbjuds 
sedan några år regelmässigt föredragning av 
upprättad granskning. 

Vårt förhållandevis stora ekonomiska överskott 
beror dels på att pågående pandemi försenat viss 
verksamhet och dels på att ny upphandling skedde 
av revisontjänster under 2019. Upphandlingen 
innebar ett bra ekonomiskt utfall.  
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Revisionsberättelse 2020 
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