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Kommunstyrelsens
ordförande
Positiv utveckling
Ulricehamns kommun har en fortsatt stark
utveckling och framtidstro. Osäkerheten i vår
omvärld har under året varit stor. Flera
kommuner vittnar om ekonomiska problem
och svårt att bedriva en verksamhet som
kommunens invånare förväntar sig.
Ulricehamns kommun står fortsatt stabilt både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Befolkningen ökade med 223 personer under
2019 enligt siffror från Statistikmyndigheten
(SCB). Befolkningsmängden slutade på 24 668
personer.
Många av kommunens företag har en stabil
utveckling och är tillsammans med vårt
engagerade föreningsliv en förutsättning för att
skapa en positiv tillväxt. När de tre starka
utvecklingsaktörerna kommunen, näringslivet
och föreningslivet samarbetar skapas en
utveckling och framtidstro som är helt
avgörande för framtiden. Ett bra exempel på
denna kombination av engagemang är
världscuptävlingen i längdskidor som
genomfördes under januari. Återigen en stor
succé och ett otroligt engagemang från alla
inblandade.
Uppstarten av en ny mandatperiod kan alltid ta
lite tid, inte minst när Ulricehamns kommun
fick sitt första minoritetsstyre. Många nya
politiker som behöver tid att hitta sina roller
och rutiner tar tid att sätta sig.

Arbetet med att påbörja flera av de
investeringar som ligger i investeringsplanen
har tagit fart. Gällstadgården, fler förskolor, 7–
9 skola, F-6 skola, bibliotek, simhall för att
nämna några som nu påbörjats och befinner
sig i olika stadier.

Några nedslag från 2019
Arbetet med en ny Översiktsplan pågår för
fullt.
Ekero öppnade upp fler platser inom
äldreboendet.
Särskolan fick nya lokaler i Marbäcks skola.
Ny förskola börjar byggas i centralorten.
Ett stort antal detaljplaner har antagits under
året.
Uppstart för arbete med Agenda 2030
påbörjades under året.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till
alla anställda i kommunen för ett väl utfört
arbete under 2019. Samtidigt vill jag tacka alla
förtroendevalda för ett gott samarbete och ett
förtroendegivande samtalsklimat. Samtidigt
vill jag rikta ett stort tack till alla
samarbetspartners vi haft under det gångna
året.

Roland Karlsson (C)
Kommunstyrelsens
ordförande
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Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling
Koncernen

2019

2018*

2017

2016

2015

EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr

86,5
57,9

95,9
70,6

140,6
145,9

96,0
120,8

70,6
73,4

TILLGÅNGAR/SKULDER
Totala tillgångar, mnkr
---Omsättningstillgångar, mnkr
---Anläggningstillgångar, mnkr

2 708,1
305,2
2 400,0

2 591,6
350,6
2 238,0

2 501,2
298,8
2 202,4

2 453,3
410,4
2 042,9

2 282,9
275,1
2 007,8

Totala skulder, mnkr
---Kortfristiga skulder, mnkr
---Långfristiga skulder, mnkr

1 014,8
343,0
671,9

991,6
320,0
671,6

921,3
307,5
613,8

1 023,6
323,9
699,7

955,3
302,4
652,9

SOLIDITET
Soliditet, %
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, %

58,3
41,7

57,5
39,9

57,7
39,1

53,1
31,9

52,7
28,6

Kommunen
EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr
Skatteintäkter, mnkr
Personalkostnader, mnkr1
INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar, mnkr
Självfinansiering av investeringar, %
TILLGÅNGAR/SKULDER
Totala tillgångar, mnkr
---Omsättningstillgångar, mnkr
---Anläggningstillgångar, mnkr
---Bidrag till statlig infrastruktur, mnkr
Totala skulder, mnkr
---Kortfristiga skulder, mnkr
---Långfristiga skulder, mnkr
SOLIDITET
Soliditet, %
Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. internbank %
SKATTESATS
Kommunal skattesats, %
INVÅNARE
Folkmängd
Folkökning
Födda
Döda
Födelsenetto
Inflyttning
Utflyttning
Flyttningsnetto

2019

2018*

2017

2016

2015

55,4
28,6
1 088,2
1 073,3

49,5
24,2
1 038,9
1 046,9

75,6
80,9
1 007,4
1 019,6

58,2
83,1
967,7
981,8

48,4
51,2
922
865,8

147,0
87,0

93,9
103,0

140,8
94,0

91,3
116,0

102,1
94,0

2 139,9
184,7
1 952,2
2,9

2 059,7
220,6
1 836,0
3,0

2 030,9
177,0
1 853,9
1,7

2 039,3
299,3
1 740,0
1,8

1 944,2
188,1
1 756,1
2,6

738,6
257,1
481,5

711,4
234,2
477,2

727,2
236,3
490,9

810,6
229,5
581,1

770,5
231,3
539,2

63,0
54,1

62,8
52,9

61,2
50,1

57,3
43,9

57,1
39,4

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

24 668
223

24 445
149

24 296
409

23 887
393

23 494
250

252
265
-13

244
237
7

240
252
-12

273
258
15

221
235
-14

1 309
1 090
219

1 252
1 112
140

1 414
1 009
405

1 366
990
376

1 199
937
262

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43.
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Koncernens resultatutveckling,
mnkr, exklusive jämförelsestörande poster

Ekonomisk översikt
koncernen
Ulricehamns Stadshus AB är ett av
Ulricehamns kommun helägt aktiebolag.
Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO AB
samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är
helägda dotterbolag till Ulricehamns
Stadshus AB.

Årets ekonomiska resultat
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145,9
120,8
73,4

2015

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2019
uppgår till 86,5 mnkr (2018: 95,9 mnkr). Det
ekonomiska resultatet 2019 innebär
följaktligen ett resultat som är lägre än förra
året. Orsaken är att STUBO och UEAB har
lägre resultatnivåer 2019 än året innan. I
STUBOS:s fall handlar det om att fastigheter
avyttrades 2018. För UEAB handlar det om
lägre anslutningsavgifter för fiber 2019 och
högre personalkostnader. Kommunens
ekonomiska resultat har förbättrats från 49,5
mnkr 2018 till 55,4 mnkr 2019.
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Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. En soliditet på
58,3 procent innebär att det finns kort- och
långfristiga skulder motsvarande 41,7 procent
av de samlade tillgångarna. Koncernens
soliditet, inklusive samtliga
pensionsåtaganden, har under den senaste
fyraårsperioden ökat från 31,9 procent till 41,7
procent.

60%

Koncernens resultatutveckling, mnkr

2018

Koncernens soliditet

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
2019 uppgår till 57,9 mnkr (2018: 70,6 mnkr).
Inom kommunkoncernen har det skett en
utdelning från NUAB till Ulricehamns
Stadshus AB. Utdelningen uppgår till 14 mnkr
och är en effekt av att det av NUAB delägda
bolaget Vist Fastighets såldes 2018. 4 mnkr av
utdelningen har Ulricehamns Stadshus AB
delat ut till Ulricehamns kommun. Resterande
10 mnkr har Ulricehamns Stadshus amorterat
befintliga lån.

2017
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Koncernens soliditet inklusive samtliga
pensionsåtaganden, procent
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Ekonomisk översikt
kommunen

Ekonomiskt resultat, mnkr

Det ekonomiska resultatet för kommunen
2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018:
49,5 mnkr). Resultatet påverkas av
jämförelsestörande poster. Resultatet
exklusive jämförelsestörande poster uppgår
till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr).
Investeringarna under 2019 uppgår till
147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).

Årets ekonomiska resultat
Kommunens ekonomiska resultat för 2019
uppgår till 55,4 mnkr. Resultatet påverkas i
positiv riktning av jämförelsestörande poster
(26,8 mnkr):

Årets resultat exklusive
jämförelsestörande poster

28,6

+ Realiserade reavinster förvaltade
pensionsmedel

+2,0

+ Realiserade reavinster övriga placerade
medel

+0,5

+ Orealiserade reavinster förvaltade
pensionsmedel
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Det budgeterade ekonomiska resultatet för
2019 uppgår till 27,5 mnkr. Det ekonomiska
utfallet är följaktligen 27,9 mnkr högre än
budgeterat.
Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgår till 28,6 mnkr, vilket är i nivå med
föregående års (24,2 mnkr).

Ekonomiskt resultat exklusive
jämförelsestörande poster, mnkr
83,0

+12,6

80,9

80,0
+0,5

60,0

+ Utdelningar

+7,7

40,0

- Nedskrivning aktier dotterbolag

-4,2

20,0

- Omklassificering projekteringskostnader

-1,9

0,0

Årets resultat enligt
resultaträkning

58,2
48,4

2015

+ Orealiserade reavinster övriga placerade
medel

+ Reavinster vid försäljning av industrimark
och tomter för bostäder

75,6

51,2
24,2

2015

2016
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2018

28,6

2019

+9,6

55,4

Det ekonomiska utfallet under 2015–2017 har
påverkats kraftigt av intäkter från riktade
statsbidrag, framförallt kopplat till
kommunens flyktingmottagande men även till
skolan. De riktade statsbidragen till
Ulricehamns kommun (inklusive
”kommunbonus/byggbonus” med mera) var
som högst 2016 – 177,6 mnkr. Under 2019
uppgår de riktade statsbidragen till 70,5 mnkr.

Riktade statsbidrag, mnkr
2016
2017
2018
2019

177,6
121,7
90,0
70,5
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Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 147,0 mnkr
(2018: 93,9 mnkr). Den budgeterade
investeringsvolymen för 2019 uppgår till 315,2
mnkr. Under året har kommunfullmäktige
beslutat att utöka budgeten för ombyggnation
av Marbäcks förskola samt lokalanpassning för
att åstadkomma fler platser för särskilt boende
på Ekero i Gällstad. Vidare har
investeringsbudgeten minskats för utredningar
i samband med upprättande av detaljplaner.
Några av de större investeringarna under 2019
är om- och tillbyggnaden av Tre rosors förskola
(beslutad budget 44,3 mnkr) och ny förskola i
Ulricehamn (beslutad budget 42,3 mnkr).
Projekten pågår och Tre rosors förskola
bedöms färdigställas våren 2020 samt den nya
förskolan i centralorten under hösten 2020.
Under 2019 har Hössna förskola färdigställts.
De totala utgifterna för projektet summerar till
26,9 mnkr att jämföras med budgeterade
22,9 mnkr. Slutredovisning av projektet sker
under 2020.
Kommunen har köpt in en del mark under
året. Fastigheter som har köpts är
Bäckebotomt 2 (1,3 mnkr) samt återköp av
tomt på Rönnåsen, Rönneskog 1 (1,3 mnkr).
Utbyggnad av området “Handelsträdgården”
har färdigställts och samtliga tomter har sålts.

Nettoinvesteringar, mnkr
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Under 2019 uppgår självfinansieringsgraden
till 87 procent. Orsaken till att
självfinansieringsgraden, trots omfattande
investeringar, hamnar nära 100-procentsnivån
är att det ekonomiska resultatet 2019 är starkt.
Årets investeringar har därmed kunnat
finansieras med egna medel i mycket hög
utsträckning. Nivån på det ekonomiska
resultatet innebär att det har tillförts cirka 128
mnkr från den löpande verksamheten.

Självfinansieringsgrad, %
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Soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på
kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats
med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre
skuldsättning har kommunen.
En soliditet på 63 procent innebär att
kommunen har skulder motsvarande 37
procent av de samlade tillgångarna.
Kommunens soliditet ligger i nivå med
föregående år.
80%
60%

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.

96
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40%
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Kommunens soliditet, inklusive samtliga
pensionsåtaganden, enligt den så kallade
”fullfondsmodellen”, uppgår till 42,1 procent.
Kommunens funktion som internbank inom
koncernen påverkar soliditeten med 12,0
procentenheter. Utan utlåningen till bolagen
hade kommunens soliditet 2019-12-31 uppgått
till 54,1 procent (2018: 52,9 procent).
Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns
kommun har en förhållandevis stark finansiell
ställning.

Kommunalskatt
Ulricehamns kommun hade under 2019 en
högre total skattesats än riksgenomsnittet (34
öre) men jämfört med genomsnittet i regionen
var nivån 25 öre lägre. Kommunens
utdebitering uppgick under 2019 till 21,05.
Regionens utdebitering var 11,48 under 2019.
Därmed uppgick den sammanlagda
kommunala skattesatsen i Ulricehamn till
32,53 procent. Ulricehamns kommun har ett
skatteunderlag per invånare som uppgår till
cirka 92 procent av riksgenomsnittet.

Soliditet inkl. samtliga
pensionsåtaganden, exkl. internbank

2019

2018

Kommun

21,05

21,05

Region

11,48

11,48

32,53

32,53

Kommun

21,30

21,30

Region

11,48

11,48

32,78

32,78

Kommun

20,70

20,74

Region

11,49

11,39

32,19

32,13

Ulricehamns kommun
60%
40%

38,4%

39,4%

50,1%

52,9%

54,1%

Genomsnitt i regionen

20%
0%
2015

2016

2017

2018

2019
Genomsnitt i riket

Lägsta totala skattesatsen 2019 hade
Österåkers kommun med 29,18 procent.
Högsta totala skattesatsen hade Dorotea med
35,15 procent.
2020 är det Österåkers kommun som har
landets lägsta totala skattesats med 29,18
procent, och liksom 2020 har Dorotea den
högsta totala skattesatsen med 35,15 procent.
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Kommunala koncernen
Organisation 2019
Politisk organisation och
kommunala bolag
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Förvaltningsorganisation

Mandatfördelning
Kommunstyrelsen

2018-2022

2014-2018

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

15

15

49

49

Summa

Kommunfullmäktige

Summa
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Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk
ställning
Omvärldanalys
Världen förändras och Ulricehamns kommun
blir allt mer beroende av omvärlden. Det finns
flera megatrender i världen som påverkar
bland annat kommunsektorn på olika sätt:

Globalisering
Den ökade öppenhet som finns mellan stater
och samhällen påverkar framför allt handel,
investeringar och kapital samt information och
teknologi. Det har följder för konkurrens
genom företags möjligheter att söka sig till, och
investera i, länder med lägre
produktionskostnader. Det innebär också en
ökad spridning av kunskap och teknik som kan
användas till att skapa välstånd.

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

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

Teknik
När nya tekniker utvecklas och börjar
samverka ökar tempot i omvandlingen och det
sker just nu omvälvande förändringar i
samhället. Såväl arbetsmarknad som
välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad

olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur
ny teknik kan användas än att förutse hur
tekniken påverkar människors beteenden. Ofta
syns inte konsekvenserna förrän tekniken
funnits en tid.

Värderingar
Människors värderingar påverkas av
förändringar i omvärlden. Det innebär att
globalisering, förekomst av ny teknik och
tillgång till kunskap kan förändra våra
värderingar. Individers värderingar påverkas
också av generationsskiften och ändras även
under livets gång. Slutligen avgör värderingar
hur länder styrs, hur kulturer utvecklas och
hur tilliten till andra skapas. Det är därför
angeläget att följa hur människors värderingar
påverkas.

Ulricehamns kommun
Tillväxten är fortsatt relativt hög i Ulricehamns
kommun. Att fler väljer att bo i kommunen är
det tydligaste måttet på kommunens
attraktivitet och värdet på “varumärket
Ulricehamns kommun”. Invånarantalet har
ökat i snabb takt under senare år. För 2019
ökar invånarantalet med 223 stycken. Det är en
takt som enligt befolkningsprognosen ska
fortsätta de närmaste åren. Kommande år är
det framförallt invånarna i yngre åldrar som
blir fler och det påverkar kommunens
verksamheter. Fler förskoleplatser tillkommer
och även grundskolan behöver dimensioneras
för ett ökande elevantal.
Antalet äldre invånare prognosticeras öka på
2020-talet. Därmed bedöms ett ökat behov av
stöd och service från kommunen. Det är dock
inte säkert att dagens utbud motsvarar
morgondagens behov. Förebyggande åtgärder
kan exempelvis förskjuta demensproblematik.
Nya boendeformer och bättre stöd i hemmet
kan minska behovet av vård- och
omsorgsboendeplatser. Dessutom är
utvecklingen av ny teknik värdeskapande.
Den befolkningsmässiga tillväxten under
senare år ställer ökade krav på kommunens
markberedskap och fysiska planering. Nya
bostäder, företagsetableringar och nya egna
verksamhetslokaler kräver tillgång till
detaljplanerad mark. Rationella interna
13

processer och tillgång till kompetens är kritiska
faktorer för kommunen som samhällsbyggare.
Effektiva kommunikationer är en annan viktig
förutsättning för tillväxt. Kommunens begäran
till Trafikverket om fördjupad utredning kring
Ulricehamn som stationsort för
Götalandsbanan är fortfarande aktuell.
Ett ökat behov av service från fler invånare
ställer också krav på kommunen som
arbetsgivare. Stark konkurrens på
arbetsmarknaden om arbetskraften är en
realitet för kommunens förvaltning och för
bolagen. Utmaningen behöver mötas från flera
håll. Kommunens arbete med ”heltid som
norm” är ett sätt, där befintlig kompetens tas
tillvara. Verksamhetsutveckling som förbättrar
arbetssätt, kundservice och arbetsmiljö stärker
förvaltningens och bolagens attraktivitet som
arbetsgivare.
Ökad digitalisering och teknisk utveckling kan
skapa ökad resurseffektivitet och öka servicekvaliteten inom alla delar av
kommunkoncernens verksamhet.

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen
”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel
är vidareutlånade till bolagen.
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När mottagandet av nyanlända nu minskat
kraftigt följer nästa utmaning. Hur samhället
lyckas med integration på olika plan kommer
ha stor påverkan på samhällsutvecklingen.
Frågan påverkar kommunens verksamheter
och förutsätter god samverkan inom/mellan
förvaltning och bolag. En lyckad skolgång är en
framgångsfaktor för unga kommuninvånare.
Utvecklingen i skolan är fortsatt en av
Ulricehamns kommuns viktigaste frågor.
För vuxna är möjligheten till arbete och egen
försörjning avgörande.

Risk och kontroll
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger
ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten i kommunen och bolagen
inom kommunen ska bedrivas.
Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–5
år. Vid bokslutet 2019 har kommunen en
genomsnittlig kapitalbindning på 1,8 år.

Lån
Kommunen fungerar som internbank för
bolagen inom koncernen. Kommunens
låneskuld uppgår per 2019-12-31 till 475 mnkr,
samtidigt som utlåningen inom
kommunkoncernen, inklusive utlåning till
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 Parkgården (där samtliga andelar ägs inom
kommunkoncernen), uppgår till 603,5 mnkr.
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Ränterisken är en annan del som regleras i
finanspolicyn. Räntebindningen i
låneportföljen ska spridas över tid enligt en
normportfölj.
Räntebindning

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år
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Upplåningen med räntebindning <1 år ligger
något över ramen för normportföljen. Detta
kommer åtgärdas under 2020 i samband med
omsättning av lån.
Vid utgången av 2019 var cirka 31 mnkr av
kommunens likviditet placerad i räntebärande
värdepapper.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgår till
98,0 mnkr vid utgången av 2019
(2018: 108,7 mnkr).
Borgensåtagandena har minskat något genom
att lån som kommunen har gått i borgen för
har amorterats. Omfattningen av kommunens
borgensåtaganden är ca 10 mnkr lägre än vid
utgången av 2018.
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förvaltas i kommunen. I riktlinjerna anges
bland annat: i vilka tillgångar och med vilka
limiter portföljens medel får placeras, hur
ansvaret för förvaltningen fördelas och hur
förvaltningen och dess resultat ska
rapporteras.
Per 2019-12-31 uppgår det bokförda värdet på
placerade medel avseende pensioner till 121,6
mnkr, vilket är samma nivå som
marknadsvärdet på tillgångarna.
Pensionsportföljens värde har under 2019 ökat
med cirka 13,7 procent.
Totalt marknadsvärde 2019-12-31 på
pensionsförsäkringskapital uppgår till 92,1
mnkr varav överskottsmedel 2,7 mnkr.
Summan av kommunens egna
pensionsförpliktelser uppgår per 2019-12-31
till 464,2 mnkr (2018: 472,3 mnkr) då ingår
avsättning inklusive löneskatt samt
ansvarsförbindelse inklusive löneskatt.
Information om det totala beloppet för
pensionsförpliktelsen som kommunen har
tryggat i pensionsförsäkring finns inte att få
fram från pensionsleverantörerna per 2019-1231 utan redovisas först under nästkommande
år.
Gällande kommunkoncernen finns inga
förpliktelser i bolagen utan samtliga
pensionsförpliktelser har försäktrats.
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En viss del av kommunens likviditet är sedan
länge avsatt till fondering för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts
några ”nya” medel i portföljen under den
senaste femårsperioden. Riktlinjer för
förvaltning av pensionsmedel i Ulricehamns
kommun anger ramar och riktlinjer för hur
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska
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Händelser av väsentlig
betydelse
Väsentliga händelser för kommunkoncernen
utöver ordinarie bedriven verksamhet 2019 är
den världscupstävling i längdskidor som
arrangerades 26–27 januari 2019 på
Lassalyckan i Ulricehamn. Tävlingen är viktig
för att stärka varumärket ”Ulricehamn”. NUAB
äger 10 procent av Ulricehamn Ski Event AB
som är det bolag som arrangerar världscupen.
NUAB har ansvarat för invigningen och har
även en styrelseplats i bolaget samt har
ansvarat för boende för tävlande. Ulricehamns
kommun har 2019 investerat 6,6 mnkr i
markarbeten på Lassalyckan som UEAB har
utfört. Ulricehamn Ski Event AB har
medfinansierat investeringen på 1,1 mnkr.
Vidare har Ulricehamns kommun erhållit cirka
1 mnkr från arrangören för användandet av
anläggningen. Fritidsenheten har haft ett nära
samarbete med arrangören och regelbundna
möten.

Väsentliga händelser för kommunkoncernen
kommande räkenskapsår är markförvärvet av
Brunnsnäs på 30,15 mnkr. Förvärvet är
strategiskt och innebär att kommunen utökar
sin markreserv med attraktiv mark för nutida
och framtida exploatering. Kommunalt
innehav av fastigheterna ger kommunen
möjlighet att styra utbyggnadstakten och
inriktningen på bostadsbyggandet i området.
Förvärvet är sålunda förenligt med den
gällande markförvärvspolicy för Ulricehamns
kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, §
70).
Vidare har Ulricehamns kommun i början på
2020 förvärvat fastigheten Ulricehamn
Verktyget 4. Investeringen möjliggör att leva
upp till gällande arbetsmiljökrav för
fastighetsskötare, vaktmästare, snickare samt
personal inom service- och skogslag. De lokaler
som används idag är överlag källarlokaler som
egentligen bara kan användas som förråd eller
liknande.
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Styrning och uppföljning
av den kommunala
verksamheten
Riktlinjer för ekonomisk styrning av
förvaltning och bolag
Budget
Budget upprättas i en handling för kommun
och koncern. Budget för den kommunala
organisationen fastställs medan budgeten för
de kommunala bolagen finns för information.
Budgeten innehåller en plan för ekonomin för
en period av tre år. Budgetåret är periodens
första år. I budgeten styrs ekonomi och
verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett
koncernperspektiv anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Budgeten är överordnad andra
styrdokument. Alla styrdokument och mål för
verksamheten som kräver ekonomiska resurser
ska vara integrerade i den planering som sker i
budgetprocessen. Arbetet med att ta fram
underlag för förslag till ny budget sker i
budgetutskottet. Budgetutskottets uppgift
regleras bland annat i reglementet för
kommunstyrelsen (KF 2019-01-31) och i
riktlinjerna för styr- och ledningssystem (KF
2018-05-28). Budgetprocessen för kommunen
sker enligt särskilt antaget styrdokument.

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

avseende vilka investeringar som ska
genomföras och även när i tid som det ska ske.

Uppföljning
Den kommunala organisationen och samtliga
bolag inom kommunkoncernen ska för april,
augusti och december lämna en ekonomisk
uppföljning samt uppföljning av
verksamhetsmål.
Augusti månads uppföljning utgör
delårsbokslut och december månads
uppföljning utgör årsbokslut. Dessa
uppföljningar redovisas till
kommunfullmäktige.
Översiktliga ekonomiska uppföljningar, utan
uppföljning av verksamhetsmål, sker per
februari och oktober månad. Dessa
uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen.
Övriga månader, förutom januari och juli
månad, görs månadsuppföljningar från
enhetschefsnivå till kommunchefsnivå.
Uppföljningsprocessen för kommunen sker
enligt särskilt antaget styrdokument, som har
sin utgångspunkt i riktlinjerna för ekonomisk
styrning, som fastställs av kommunchef.

Styr- och ledningssystemet
Styr- och ledningssystemet i Ulricehamns
kommun finns beskrivet i dokumentet,
riktlinjer för styr- och ledningssystem, beslutat
av kommunfullmäktige 2018. Styr- och
ledningssystemet ska grundas på en
genomtänkt systematik och att alla delar i
systemet samverkar. Det ska göra det enklare
att ha kundens fokus, det vill säga för de
kommunen skapar värde för och vad som är
viktigt för dem. Det ska bidra till en ökad
samverkan och helhetssyn i verksamheterna
samt att medarbetarna kan känna stolthet för
det arbete som utförs.
Styr- och ledningssystemet gäller för alla
verksamheter. Delar av det gäller också för
bolagen. En viktig nyckel i arbetet är en tydlig
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.
Grundläggande för en väl fungerande
resultatstyrning är att det går att följa mål och
uppdrag från kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen till förvaltningen och den
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enskilda enheten. Det måste finnas en ”röd
tråd” i detta arbete.
I Ulricehamns kommuns styrmodell visas hur
det Kommunalpolitiska handlingsprogrammet
(KPH), strategier, mål för god ekonomisk
hushållning och uppdrag bidrar mot visionen
via målområden. Varje mål och uppdrag som
är beslutat i budgeten ska också vara
ansvarssatt till verksamhet och/eller bolag. Det
blir då möjligt att följa upp och föra en dialog
om resultaten.

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

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

Uppdragen kommer från planer beslutade av
kommunstyrelsen, förutom budgeten som
antas av kommunfullmäktige. Planerna kan
vara handlingsplaner efter beslutade strategier
och program eller andra planer. Uppdragen
kan också komma via budgeten som
budgetuppdrag eller som uppdrag från intern
kontroll.
Kommunstyrelsen stämmer under
budgetprocessen regelbundet av föreslagna
mål och målnivåer för god ekonomisk
hushållning samt förslag på prioritering av
uppdrag och resurssättning i samlat presidium.
Budgethandlingen beslutas slutligen av
kommunfullmäktige.

Verksamhetsplaner är förvaltningens
verktyg att samla ihop och möjliggöra
verkställighet av de beslutade målen för god
ekonomisk hushållning och uppdragen i
budgeten. Målen och uppdragen läggs in i
respektive ansvarssatt verksamhets- eller
bolags verksamhetsplan.
Verksamhetsplanerna syftar till att tydliggöra
uppgiften och uppdraget för det aktuella året.
Varje chefsnivå i förvaltningen har en egen
verksamhetsplan. Denna blir också
medarbetarnas uppdrag och uppgift att arbeta
med under det kommande året. I
verksamhetsplanerna finns möjlighet att lägga
till ytterligare uppdrag som är viktiga att styra
mot. Exempelvis inom områdena systematiskt
kvalitetsarbete, medarbetarenkät och
brukarenkät. Verksamhetsplanerna följs upp,
som minst, i samband med årsbokslutet.

Upphandling
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska
bidra till att kommunens mål uppfylls och att
kommunkoncernens ekonomiska resurser
nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den
styrning som finns i Ulricehamns kommun
präglar upphandlingarnas utformning och
innehåll. Inköp ska göras med hänsyn till
totalkostnad och upphandlingar ska
genomföras på ett affärsmässigt sätt, med
hänsyn till både kvalitet och kostnad.
Ulricehamns kommun ska uppfattas som en
bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska
värna om en sund konkurrens. Alla inköp i
Ulricehamn ska följa gällande lagstiftning och
samverka med andra av fullmäktiges antagna
styrdokument.
Riktlinjerna för upphandling och regler för
direktupphandling beskriver hur Ulricehamns
kommun och de kommunala bolagen ska
genomföra upphandling och inköp i enlighet
med kommunens riktlinjer och regler samt
tillhandahållande av välfungerande avtal för
varor, tjänster, byggentreprenader och
koncessioner. Samtliga medarbetare i
kommunen ska ansvara för, inom sina
verksamheter, att riktlinjer och regler efterlevs.
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Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till
att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete
följer de politiskt fastställda reglerna samt
processen för intern kontroll. Processen syftar
till att säkerställa att kommunstyrelsen,
nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, som innebär
att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet.
• Tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer med mera.

Årligen genomförs riskanalyser och interna
kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning,
sektorsledningarna och i de kommunala
bolagen. Vid riskanalyser används checklistor
för att upptäcka och fånga väsentliga risker.
Checklistorna är olika beroende på om det är
en nämnd riskanalysen görs för eller om det är
en verksamhet inom förvaltningen eller för ett
kommunalt bolag.
Under 2019 har arbetet fortsatt enligt plan,
innebärande att också samtliga verksamheter
inom sektorerna samt miljö- och
byggnämnden och krisledningsnämnden också
genomfört riskanalyser. Samtliga interna
kontrollplaner har följts upp i samband med
årsbokslutet. Den samlade bedömningen är att
den interna kontrollen i Ulricehamns kommun
har varit tillräcklig under 2019.
En fullständig redovisning av kommunens
arbete med intern kontroll 2019, redovisas i
särskild bilaga som rapporteras samordnat
med årsredovisningen.
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Kommunens kvalitet i korthet
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett
sätt att mäta en kommuns kvalitet och
effektivitet i jämförelse med andra. Det som
mäts ska ha en tydlig koppling till den service
som du som kommuninvånare möts av.
Undersökningen genomförs av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Under 2019
har cirka 260 av 290 kommuner deltagit i
KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit
sedan 2013. Resultatet av undersökningen
kommer att användas som underlag i
kommunens arbete med att ständigt förbättra
sin service.
KKiK-nyckeltalen är indelade i tre
mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg
samt Samhälle och miljö.
Till 2019 har antalet nyckeltal ökat från 36 till
42 stycken. Sex gamla nyckeltal har utgått
samtidigt som tolv nya har tillkommit.
Ulricehamns kommun har inrapporterade
värden för 39 av dessa 42 nyckeltal.
För några av nyckeltalen placerar sig
Ulricehamns kommun bland de 25%
bästa kommunerna i Sverige, här är
några av dem:
•

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

•

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska inkl. svenska
som andraspråk, kommunala skolor,
andel (%).

•

Brukarbedömning daglig verksamhet
LSS – inflytande, andel (%).

•

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%).

•

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%).

Exempel på mått där Ulricehamns
kommun ligger lägre än genomsnittet
är:
•

Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, antal.

•

Väntetid i antal dagar från ansökan till
beslut inom försörjningsstöd,
medelvärde.

•

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) Totalt, NKI.

För att ge en enkel överblick hur Ulricehamn
kommuns resultat har utvecklats sedan
föregående år, har varje nyckeltal
kompletterats med en trendpil i någon av
färgerna grönt, gult eller rött.

En trendpil i grön färg innebär att
Ulricehamns kommun är bland de 25
% bästa kommunerna i landet
Gul trendpil innebär att kommunen
är bland de 50 % av kommunerna
som ligger i mitten.
Röd trendpil innebär att Ulricehamns
kommun är bland de 25 % sämsta
kommunerna i landet
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BARN OCH UNGA

STÖD OCH OMSORG

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov för ämnesprovet i
svenska inkl. svenska som andraspråk,
kommunala skolor, andel (%).

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS inflytande, andel (%).

Kostnad grundskola F-9 hemkommun,
kr/elev.
Plats på förskola på önskat placeringsdatum,
andel barn (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%).
Elever i åk. 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%). Nytt
nyckeltal 2019
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala gymnasieskolor, andel (%).
Kostnad gymnasieskola hemkommun,
kr/elev.
Aktivitetstillfällen för barn och unga i
kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0
- 20 år.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/invånare 7 - 20 år.
Elevplatser i musik- eller kulturskola som
andel av invånare 7 - 15 år, (%).
Elever i åk 6 med lägst betyget E i
matematik, kommunala skolor, andel (%).
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%). Nytt nyckeltal
2019.
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan,
antal.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.
Nytt nyckeltal 2018.
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%).
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+.
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL,
LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB,
kr/inv.
Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde.
Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%).
Ej återaktualiserade personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%).
Väntetid i antal dagar från ansökan till
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde.
Brukarbedömning gruppbostad LSS Brukaren trivs alltid hemma, andel (%). Nytt
nyckeltal 2019.
Kvalitetsaspekter särskilt boende
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng. Nytt
nyckeltal 2019.
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum
till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde.
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%). Nytt
nyckeltal 2019.
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person.
Nytt nyckeltal 2019.
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel
(%).
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%).
Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga (%).
Gott bemötande vid kontakt med
kommunen, andel av maxpoäng (%).
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studerat, andel (%).
Lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%).
Handläggningstid (median) från inkommen
ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad
av en- och tvåbostadshus, antal dagar. Nytt
nyckeltal 2019.
Handläggningstid (median) från när ansökan
betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar. Nytt nyckeltal
2019.
Andel som får svar på e-post inom en dag
(%).
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.
Nytt nyckeltal 2019.
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI.
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God ekonomisk
hushållning och
ekonomisk ställning
Kommunens mål för god ekonomisk
hushållning är utformade för att i så hög
utsträckning som möjligt visa på det som är
viktiga resultat och effekter ur ett kund- och
kommuninvånarperspektiv. Vi har i
årsredovisningen valt att endast ha två
alternativ i bedömningen, antingen har
förvaltningen nått målet (grönt), eller inte
(rött). Av verksamhetsmålen är 10 uppfyllda
(gröna), 11 ej uppfyllda (röda). Av de tre
finansiella målen är samtliga uppfyllt (gröna).
För flera av verksamhetsmålen ligger
resultaten nära målvärdena för 2019 men har
inte nått hela vägen fram, dessa har då ej
uppfyllts. Detta gäller bland annat några av
målen för sektor välfärd.
För exempelvis målen kopplade till
sjukfrånvaro har målet varit att sjukfrånvaron
ska minska. Sjukfrånvaron har ökat under
2019. Målen avseende sjukfrånvaro är därför
inte uppfyllda. Gällande målvärdena för sektor
lärande så ligger dessa på 100 procent. För
dessa mål gäller att om utfallet förbättras i
förhållande till föregående år så är de
uppfyllda. Så är fallet för tre mål inom sektor
lärande 2019.
Sektor miljö och samhällsbyggnad har ett mål
som inte är uppfyllt. Detta beror på en större
efterfrågan på småhustomter än beräknat
eftersom inflyttningen av nya invånare i
kommunen överstigit tillgången på
småhustomter.
Sektor service har ett mål där den officiella
statistiken ännu inte klar varför preliminärt
värde har angetts.
Målvärdena är många gånger högt satta och
ligger minst i nivå med genomsnittet i riket
eller högre, för de mått där jämförelse finns.
Trots att några av målen ej är uppfyllda är det
ändå många som ligger nära målvärdena. Den
samlade bedömningen är att Ulricehamns
kommun har god ekonomisk hushållning.

Förklaring till symboler
Målet är uppfyllt
Målet är inte uppfyllt

Verksamhetsmål
Kommunledningsstab
Mål

Utfall

Målvärde

Ulricehamns kommun
ska ha 27 000 invånare
2025

24 668 st

24 800 st

Den totala
sjukfrånvaron för
kommunalt anställda ska
minska

6,8 %

6,1 %

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

98,8 st

Högst 90 st

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

77 %
(preliminärt
resultat)

75 %

Utfall

Målvärde

27 timmar

25 timmar

6,5 st
(preliminärt
resultat)

6,1 st

13 timmar

13 timmar

46,7 %

45 %

Sektor service
Mål
Simhallens
öppethållande utöver 08–
17 på vardagar,
timmar/vecka ska inte
understiga målvärdet
Antal utlån på
biblioteket per
kommuninvånare och år
ska överstiga rikssnittet
Huvudbibliotekets
öppethållande utöver 08–
17 på vardagar,
timmar/vecka ska inte
understiga målvärdet
Andelen ekologiska
livsmedel i kommunens
verksamhet ska inte
understiga målvärdet
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Sektor lärande
Mål

Mål
Utfall

Målvärde

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

100 %

100 %

Andel behöriga elever
till något program på
gymnasiet ska öka

80,2 %

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

74,4 %

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

73 %

100 %

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

80,2 %

100 %

100 %

100 %

Sektor miljö och samhällsbyggnad
Mål

Utfall

Målvärde

I Ulricehamns kommun
ska det under året finnas
tillgängliga tomter färdiga
för försäljning. I
centralorten ska antalet
inte understiga målvärdet

17 st

20 st

Industrimark färdig för
försäljning i centralorten
ska inte understiga
målvärdet

252 623 m²

150 000 m²

Sektor välfärd
Mål

Utfall

Målvärde

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

90 dagar

högst 78
dagar

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

80 %

93 %

Utfall

Målvärde

Antal personer som en
hemtjänsttagare möter ska
inte överstiga målvärdet

14 st

högst 12 st

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

85 %

90 %

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

42 %

40 %

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

94 %

95 %

Finansiella mål Kommunledningsstab
Mål

Utfall

Målvärde

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

0 mnkr

219 mnkr

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

2%

1,9 %

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

13,9 mnkr

0 mnkr

En fullständig redovisning av kommunens
arbete med målen för god ekonomisk
hushållning 2019, redovisas i särskild bilaga
som rapporteras samordnat med
årsredovisningen.
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Budgetavvikelser

De stora förändringarna av nivån på de riktade
statsbidragen påverkar verksamheternas
planeringsförutsättningar, bland annat när det
gäller behov av personal och lokaler.

Koncernen
I ägardirektiven för de kommunala bolagen
regleras de kommunala bolagens
avkastningskrav. STUBO AB ska generera en
avkastning på minst 5 procent på
fastighetsinnehavets marknadsvärde. UEAB
ska generera en avkastning om minst 5 procent
på totalt eget kapital. Ulricehamns Stadshus
AB och NUAB har inte något avkastningskrav.
STUBO:s ekonomiska resultat 2019 genererar
en avkastning på 5,3 procent. UEAB:s
ekonomiska resultat 2019 genererar en
avkastning på 11,3 procent. Både Ulricehamns
Stadshus AB (+0,8 mnkr) och NUAB (+0,08
mnkr) har positiva ekonomiska resultat före
skatt. Totalt sett uppgår koncernens
ekonomiska resultat före skatt till 45,0 mnkr,
vilket ska jämföras med det budgeterade
ekonomiska resultatet före skatt på 41,9 mnkr.
Alltså en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr. I
jämförelse med avkastningskrav uppgår
avvikelsen till +19,4 mnkr. Totalt sett har alltså
koncernen budgeterat högre än vad
avkastningskraven anger.

Kommunens ekonomiska utfall
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall
är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt
uppgår till 13,9 mnkr. Nettobudgeten för
verksamheterna uppgår till 1 395 mnkr.
2019 redovisar flera sektorer överskott mot
budget.
+ Kommunledningsstab

+10,2

+ Sektor miljö och samhällsbyggnad

+2,5

- Sektor välfärd

-5,7

- Sektor lärande

+2,2

- Sektor service

+4,7

- Summa
kommunstyrelsen
- Revision

+13,9
+0,5

Av de medel som avsatts under
kommunstyrelsen för oförutsett (2,5 mnkr)
kvarstår 2,3 mnkr.

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr
36,4

40,0
30,0

29,7

25,0

20,0

14,3

13,9

2018

2019

10,0
0,0
-10,0

2015

2016

2017

Sektor välfärds budgetavvikelse uppgår till -5,7
mnkr. Verksamheten beställning och kvalitet
redovisar ett budgetunderskott på 7,2 mnkr.
Hemsjukvården går med underskott till följd
av dyra lösningar för att täcka luckor i
verksamheten samt bredvidgångar i samband
med personalomsättning. Behov inom
äldreomsorg och funktionsnedsättning är
högre än budgeterat. Verksamheten individoch familjeomsorg redovisar ett
budgetunderskott på 2,0 mnkr som till största
del är kopplat till minskade ersättningar från
Migrationsverket och kostnadskrävande
individärenden. Budgetavvikelsen för
försörjningsstöd är positiv med 1,6 mnkr.
Sektor lärandes budgetavvikelse uppgår till 2,2
mnkr. Verksamheten förskola redovisar ett
budgetöverskott på 3,1 mnkr. Budgeten för
verksamheten har under året efter beslut i
kommunstyrelsen utökats med 2,0 mnkr.
Verksamheten grundskola redovisar en positiv
budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Verksamheten
Tingsholm redovisar ett budgetunderskott på
4,2 mnkr. Budgetavvikelsen för
interkommunala ersättningar innebär
underskott med 1,9 mnkr. Budgetavvikelsen
för modersmålsverksamheten innebär
underskott med 4,7 mnkr. Budgetavvikelsen
för introduktionsprogrammet innebär
underskott med 0,8 mnkr.
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Sektor miljö- och samhällsbyggnads
budgetavvikelse uppgår till 2,5 mnkr. Den är i
huvudsak kopplad till högre planavgifter än
budgeterat samt förändrad
redovisningsprincip när det gäller utredningar
i samband med upprättande av detaljplaner.
Sektor service budgetavvikelse uppgår till 4,7
mnkr. Den är i huvudsak kopplad till
personalkostnader i verksamheterna kost,
kommunservice och It. Verksamheten kultur
och fritid positiva budgetavvikelse är i
huvudsak kopplad till ersättning för
världscupen i längdskidor.
Kommunledningsstabens positiva
budgetavvikelse på 10,2 mnkr består i att
avsatta medel för löneökningar med mera ger
överskott med 6,8 mnkr, medel för
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 2,4
mnkr samt avsatta medel för ”budget i balans”
2,0 mnkr.

Finansiering
Utfallet för finansförvaltningen är 13,5 mnkr
bättre än budgeterat. Samtliga
jämförelsestörande poster redovisas inom
finansförvaltningen och påverkar det
ekonomiska utfallet positivt med 26,8 mnkr.
Budgetavvikelsen exklusive jämförelsestörande
poster är följaktligen negativ.

påverkar resultatet positivt med 4,0 mnkr. 2,0
mnkr av utdelningen har dock använts genom
att budgeten för förskoleverksamheten har
utökats. Vidare har 2,5 mnkr använts för att
utöka platser för särskilt boende på Ekero i
Gällstad. Avvikelsen mot reviderad budget är
följaktligen -0,5 mnkr. En utdelning från
Hössna 1:26 i Ulricehamn AB påverkar
resultatet positivt med 3,7 mnkr. 4,2 mnkr
utgör dock en nedskrivning av aktierna i
Hössna 1:26 i Ulricehamn AB. Avvikelsen mot
reviderad budget är följaktligen -0,5 mnkr.
Reavinster i samband med försäljning av mark
och fastigheter uppgår till 9,6 mnkr. 1,6 mnkr
av exploateringsintäkterna finansierar
utökningen av miljö och samhällsbyggnads
budgetram för kostnadstäckning av
utredningar vid upprättande av detaljplaner.
Avvikelsen mot fastställd budget är följaktligen
8,0 mnkr. Med anledning av den nya
kommunala redovisningslagen återförs en
tidigare nedskrivning på 1,9 mnkr.
Summan av jämförelsestörande poster uppgår
till 26,8 mnkr.

Intäkterna från skatter och generella
statsbidrag är 3,3 mnkr högre än budgeterat.
Utfallet när det gäller avskrivningar och
kapitalkostnader är 2,7 mnkr bättre än
budgeterat på grund av att investeringarna inte
nått upp i budgeterad nivå 2018 och 2019.
Kostnaderna för pensioner har ökat kraftigt.
Utfallet innebär att pensionskostnaderna är
12,8 mnkr högre än budgeterat. Under året har
kommunen bytt pensionsadministratör och
alla uppgifter om tidigare intjänade
pensionsrättigheter har överlämnats från den
tidigare administratören.
Jämförelsestörande poster
De huvudsakliga orsakerna till det positiva
budgetutfallet för finansförvaltningen är några
större så kallade jämförelsestörande poster.
Reavinster avseende förvaltade pensionsmedel
uppgår till 14,6 mnkr. Reavinster avseende
övriga placerade medel uppgår till 1,0 mnkr.
En utdelning från Ulricehamns Stadshus AB
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Balanskravsresultat
Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat
2019 innebär att kommunallagens krav på
ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2019 års
ekonomiska resultat avsätts inte några
ytterligare medel till kommunens
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare
års avsättningar uppgår
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr.
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott
att återställa.

Balanskravet, mnkr
2019

Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering av samtliga
realisationsvinster

2018

55,4 33,7
12,1

9,6

+ justering för realisationsvinster
enligt
undantagsmöjlighet

-

-

+ justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet

-

-

justering för orealiserade vinster
- och förluster i värdepapper

13,1

-

-

-

- justering för återföring av
orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

30,2 24,1

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-

-

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

-

-

Balanskravsresultat

30,2 24,1
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Väsentliga
personalförhållanden

Personalkostnaderna har ökat jämfört med
2018 med cirka 2,1 procentenheter. Större
delen av ökningen är en konsekvens av den
årliga löneöversynen och av att konkurrensen
på arbetsmarknaden har drivit upp
ingångslönerna. Det bör som tidigare år
uppmärksammas att kostnader för arvoderade
inte ska ses som personalkostnader utan är
direkta ersättningar för exempelvis familjehem
och kontaktpersoner inom vissa verksamheter.

2019 års personalekonomiska redovisning är
den första i vilken förvaltningen följer ”Rådet
för kommunal redovisnings” rekommendation
R15 för förvaltningsberättelsen. Det innebär att
den personalekonomiska redovisningen ska
innehålla upplysningar om väsentliga
personalförhållanden i både den kommunala
koncernen och i kommunen. I denna
redovisning, som får betraktas som ett första
steg med detta perspektiv, innebär det att även
bolagens underlag redovisas där detta är
möjligt. Redovisningen ska läsas som gällande
kommunen om inte särskilt anges. För djupare
analyser av bolagen hänvisas till respektive
bolags årsredovisning.

Personalkostnader månads- och
timavlönade, mnkr

Månadslön/ Timlön
Sjuklön
Övertid/ Mertid
OB/ Beredskap/Jour

Totalt

2019

2018

Föränd- Förändring %
ring

676,5
16,2
7,6
26,7

661,7
13,6
9,3
26,4

14,8
2,6
-1,7
0,3

2,2
19,5
-18,4
1,0

727,0

711,0

16,0

2,3

Arbetad tid
Utfall Utfall Förändring
2019 2018
Arbetad tid i årsarbeten,
månads- och timavlönad
personal (inkl PAN)

1 875

1 880

-5

De kostnader som ökat procentuellt mest är
sjuklönekostnaderna beroende på att
framförallt korttidssjukfrånvaron har ökat.

Månadsavlönade
Arbetad tid i årsarbeten,
månadsavlönadpersonal

Invånarantalet i kommunen har ökat under de
senaste åren. Det medför också att efterfrågan
av kommunal service påverkas. Under många
år innebar det att den arbetade tiden ökade
parallellt med efterfrågan. 2019 innebar ett
trendbrott då den arbetade tiden minskade
jämfört med föregående år. Minskningen av
arbetad tid motsvarar cirka 5 årsarbetare vilket
kan kopplas till den restriktivitet som varit
kopplad till de ekonomiska förutsättningarna
samt till anpassningar av verksamheten.

2019
Kommunledningsstab
Lärande
MSB
Service
Välfärd

Totalt

Personalkostnader
Personalkostnader, mnkr
2019 2018 Föränd- Förändring ring %
Månadsavlönade
680,2 660,4
Timavlönade
46,7 50,6
Arvoderade
8,8
9,9
Förtroendevalda
6,6
5,9
Sysselsatta i
arbetsmarknadsåtgärder
5,7
5,6

19,9
-3,9
-1,1
0,6

3,0
-7,6
-11,0
10,5

0,2

2,7

Totalt

15,7

2,1

748,0 732,3

64,8
735,8
54,8
225,9
655,1

2018 Förändr- Förändring %
ing
54,7
737,8
56,2
221,7
653,4

10,1
-2,0
-1,4
4,2
1,7

18,5
-0,3
-2,5
1,9
0,3

,1 1 723,8
1 736,4

12,6

0,7

Även om den arbetade tiden för samtliga
anställda har minskat något så går det att se en
ökning av tiden för månadsavlönad personal.
Det ligger helt i linje med intentionen att
ersätta timavlönade med månadsavlönade.
Detta görs i avsikt att öka
anställningstryggheten, underlätta
rekryteringen samt för att öka kontinuiteten
för brukare och elever, vilket höjer kvaliteten i
verksamheten.
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Totalt antal anställda, månadsavlönade

tillhör verksamhet individ- och familjeomsorg,
medan en ökning skett inom verksamheterna
funktionsnedsättning och äldreomsorg. Sektor
service ökning ligger hos verksamheterna
kommunservice, kost samt kultur och fritid.

2400
7
23
77

2300
2200

Timavlönade

2100
2000
2115

1900
1800

2158

2168

2191

1964

Arbetad tid i årsarbeten, timavlönad
personal (exkl. personliga assistenter och
anhörigvårdare - PAN)
2019 2018 Förändring Förändring,
%

1700
2015
2016
2017
2018
2019
Kommunen
UEAB
STUBO
NUAB

Ovan visas antal månadsavlönad personal vid
mättillfället 30:e november för kommunen
som helhet, samt för bolagen. Andelen
tillsvidareanställd personal är för kommunen i
genomsnitt 88 procent men inom sektor
lärande är andelen 83 procent. Den senare
delen är kopplat till att sektor lärande på grund
av bristande tillgång av legitimerade lärare,
förskollärare och fritidspedagoger anställer
obehöriga, vilka inte kan anställas på
tillsvidaretjänster.

Kommunen totalt
UEAB
STUBO
NUAB

Kommunledningsstab

Lärande
MSB

2018 Förändr.

Förändring, %

75

62

13

21,0

893

5
898

-5

-0,6

66

62

4

6,5

Service

283

272

11

4,0

Välfärd

876

877

-1

-0,1

Totalt

2 191

2 168

23

1,1

Ovan visas förändringen av månadsavlönad
personal för varje sektor.
Kommunledningsstabens ökning består i den
nytillkomna planeringsfunktionen. Inom
sektor lärande har en ökning skett hos
förskoleverksamheten (på grund av ökat
barnantal) medan verksamhetsområde
Tingsholm har minskat avseende de nationella
programmen och inom
Introduktionsprogrammet modersmål och
musikskola. Inom sektor välfärd har ett
minskat flyktingmottagande medfört en
minskning inom arbetsmarknadsenheten, som

0,2
0,4
25,3 29,9
1,9
1,5
7,5 11,6
93,5 102,7

-0,2
-4,6
0,4
-4,1
-9,2

-50,0
-15,4
26,7
-35,3
-9,0

128,3 146,5
0,8
0,2
0,0

-18,2

-12,4

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.

Antal anställda per sektor, månadsavlönade
2019

Kommunledningsstab
Lärande
MSB
Service
Välfärd

En förutsättning för att kunna öka
grundbemanningen är att minska
timavlönades andel av den arbetade tiden.
Under 2019 minskade de timanställdas andel
märkbart. Genom att överföra resurser till att
kunna anställa mer personal på
tillsvidareanställningar får förvaltningen bättre
förutsättningar för att rekrytera och behålla
personal.
Andel årsarbeten, utförda av timavlönade
(exkl. PAN), i %
2019

2018

Kommunledningsstab

0,3

0,7

Lärande

3,3

3,9

MSB

3,3

2,6

Service

3,2

5,0

Välfärd

12,5

13,6

Totalt

6,9

7,8
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rekryteringsbehov om flera av förvaltningens
medarbetare arbetade mer tid.

Fyllnads- och övertid

Andel kvinnor och män

Fyllnads- och övertid, årsarbetare
2019

2018

Kommunledningsstab

0,1

0,1

Lärande

4,4

6,7

MSB

0,2

0,0

Service

0,8

1,0

Välfärd

6,6

7,4

Totalt

12,1

15,2

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

Utöver månadsavlönades ordinarie arbetstid
och timavlönades timtid görs fyllnads- och
övertid motsvarande 12,1 årsarbeten.
Omfattningen av denna tid har minskat mellan
åren 2018 och 2019 med motsvarande 3,1
årsarbeten vilket kan kopplas till en ökad
grundbemanning men också till den
restriktivitet som har varit motiverad av de
ekonomiska förutsättningarna.

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

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 Kvinnor Män
2019
2018
2019

Män
2018

Kommunledningsstaben
Lärande
MSB
Service
Välfärd

80
80
65
72
86

82
79
58
73
87

20
20
35
28
14

18
21
42
27
13

Totalt
UEAB
STUBO
NUAB

81
21
39
83

81

19
79
61
17

19

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i
anställningen, i procent
Kvinnor Kvinnor Män Män
2019
2018
2019 2018
Kommunledningsstab
Lärande
MSB
Välfärd
Service
Välfärd
Service

Totalt

100
96
100
98
98
97

100
96
99
98
97
97

96
96
100
97
98
97

95
94
100
99
98
96

Ser

Kompetensförsörjning
Personalomsättning tillsvidareanställda

Kommunledning
Lärande
MSB
Service

De som tidigare haft en deltidsanställning har
erbjudits att arbeta heltid och det gör att 92
procent av de anställda numera har en
heltidsanställning. Dock är andelen som i
realiteten arbetar heltid, med hänsyn tagen till
tjänstledigheter, 74,4 procent vilket innebär att
förvaltningen skulle kunna minska sitt

Antal anställda
1/1

Avgångna

Anställda
31/12

Personalomsättning

59

6

69

742

64

750

8,6%

60

8

57

13,7%

251

24

254

9,5%

9,4%

Välfärd

792

83

816

10,3%

Totalt

1 903

180

1 943

9,4%

UEAB

7,9%

STUBO

4,7%

NUAB

0,0%

30

Behovet av att försörja förvaltningen med
personal till verksamheterna sammanfaller
med låg arbetslöshet och en generell
konkurrens om utbildad arbetskraft. Antalet
sökande till varje ledig tjänst har minskat och
den minskande tillgången på arbetskraft ställer
samtidigt krav på att förvaltningen
effektiviserar, utvecklar nya arbetssätt och är
beredda att ompröva sina kompetenskrav.

Medelålder

Tabellen ovan visar personalomsättningen för
tillsvidareanställda månadsavlönade. Endast
externa avgångar redovisas och
pensionsavgångar är exkluderade.
Personalomsättningen har visserligen ökat
något sedan 2018, då den var 8,9 procent men
är inte på något sätt alarmerande.
För att möta konkurrensen på
arbetsmarknaden arbetar förvaltningen aktivt
för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare.
På kort sikt har det inneburit att säkerställa ett
gott ledarskap i verksamheterna och att verka
för goda arbetsmiljöer genom det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Mera långsiktigt kommer
förvaltningen under 2020 att framställa en
handlingsplan inom uppdraget ”Sjuhärads
mest attraktiva offentliga arbetsgivare” i syfte
att ytterligare förbättra våra möjligheter att
rekrytera framtidens arbetskraft.

Pensionsavgångar
Fram till 2030 kommer förvaltningen att
utifrån dagens antagande behöva cirka 500
medarbetare som ett resultat av
pensionsavgångar. Under 2019 var den
genomsnittliga pensionsåldern 64,3 år.
Kvinnorna gick i pension vid 64,2 år medan
männen gick vid 65,1 års ålder. Att erbjuda
möjligheter för äldre att förlänga arbetslivet
minskar behovet av nyrekryteringar. Hade
förvaltningens medarbetare valt att arbeta till
68 års ålder hade behovet av personal minskat
med drygt 160 anställda fram till 2030.
Förutsättningarna att förbättra möjligheterna
för ett längre arbetsliv kommer att utredas
inom uppdraget att bli ”Sjuhärads mest
attraktiva offentliga arbetsgivare”.

2019

2018

2017

2016

Kvinnor
Män

47,0
45,8

46,9
45,2

46,4
45,1

46,5
45,7

Totalt

46,8

46,6

46,1

46,4

UEAB

45,7

STUBO

47,6

NUAB

42,8

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

Sjukfrånvaro
Utfall
2019

Utfall Förändring
2018

Sjukfrånvaro, %
Kommunen

6,8

UEAB

3,8

STUBO

7,1

NUAB

4,4

Långtidssjukfrånvaro/
total sjukfrånvaro, %
Kommunen

43,8

UEAB

83,4

STUBO

57,6

NUAB

71,7

6,2

+0,6

40,7

3,1

Sjukfrånvaron har jämfört med 2018 ökat med
0,6 procentenheter till 6,8 procent, Det är ett
trendbrott i negativ riktning i förhållande till
föregående år. Detta sammanfaller inte med
någon entydig ökning i kommunerna i
Sjuhärads kommunalförbund. Några
kommuner har ökat och några ligger still. Det
är mot denna bakgrund svårt att härleda
förvaltningens förändring till någon yttre
påverkan. När det gäller den totala
sjukfrånvaron avviker förvaltningen dock inte i
förhållande till kommunerna i
kommunalförbundet.
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Sjukfrånvaro, i procent

påverkansgrad samt består till stora delar av
psykisk ohälsa.

Kommunen
2019
2018
2017
Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
-29 år
30-49
år
50 år-

5,2
6,9
8,3

3,0
4,9
6,0

4,6
6,5
7,9

4,3
5,6
8,5

2,8 3,9
4,1 5,3
6,2 8,1

3,7
6,7
8,0

2,6
2,9
4,5

3,4
6,0
7,3

Totalt

7,3

5,0

6,8

6,6

4,7 6,2

6,8

3,5

6,2

Kommunala bolagen
2019
UEAB

STUBO

NUAB

-29 år

3,2

2,6

2,9

30-49 år

4,1

1,3

5

50 år-

3,1

13,1

0

Totalt

3,8

7,1

4,4

Det finns väsentliga åldersskillnader såväl som
könsskillnader i sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron
hos de yngre medarbetarna i organisationen
har ökat jämfört med förra året. Det är främst
bland kvinnorna men en ökning kan även ses
bland de yngre männen. Samma utveckling
kan ses i åldersintervallet 30-49 år. I
åldersgruppen 50 år och äldre har både
männens och kvinnornas sjukfrånvaro
minskat, även om minskningen är ganska
marginell. Den största ökningen ligger inom
perioden 1-59 dagar vilket innebär att
korttidsfrånvarons andel av sjukfrånvaron har
ökat.

Långtidssjukfrånvaro
Andel av den sjukskrivna tiden som är
långtidssjukskrivning (60 dagar och mer), i
procent
2019
Kvinnor

43,2

40,2

45,4

Män

47,7

43,8

36,9

Totalt

43,8

40,7

44,5

UEAB

83,4

STUBO

57,6

NUAB

0,0

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala
sjukfrånvaron har ökat. Både korttids- och
långtidssjukfrånvaron har ökat men den större
delen av ökningen är inom
långtidssjukfrånvaron.

Långtidssjukfrånvaro antal
Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per
månad

Kommunledningsstab
Lärande
Miljö- och
Välfärd
samhällsbyggnad
Service
Välfärd
Service

Totalt
Ser

Sjukfrånvaro per sektor, i procent
2019

2018

2017

Kommunledningsstab

4,5

3,6

4,2

Lärande

5,3

5,1

5,5

MSB

5,6

3,8

5,8

Service

8,0

7,6

6,2

Välfärd

8,2

7,3

7,0

Totalt

6,8

6,2

6,2

2018 2017

2019

2018

3,4
32,3
2,3
16,2
52,3
106,5

2,3
28,9
1,9
14,3
48,2

95,6

6

Antalet långtidssjuka i genomsnitt per månad
har ökat under 2019 inom alla sektorer vilket
innebär att förvaltningen kommer att ha ett
fortsatt fokus på frågan och arbeta aktivt för att
minska den även under 2020. En mera
detaljerad statistik över året antyder att antalet
långtidssjuka minskade något under den
senare delen av 2019 vilket kan indikera att
arbetet med denna grupp leder åt rätt håll.

Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga sektorer
vilket innebär att det är svårt att dra några
specifika slutsatser om orsaker och samband.
Sjukfrånvaron kan generellt sägas vara högre i
kontaktyrken och i yrken med lägre
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Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per
månad, uppdelat på hel- och
deltidssjukskrivna
B
Kommunledningsstab
Lärande
MSB
Välfärd
Service
Välfärd
Service

Totalt

2019 2019 2018 2018
hel
del
hel
del
1,8
13,2
1,5
9,0
24,3
49,8

2,6
21,3
1,0
8,7
30,6

0,6
13,3
0,3
6,8
24,2

1,8
17,4
1,9
8,3
27,0

64,2

45,1

56,0

Ser

En person som under en del av månaden varit helt- och en
annan del partiellt sjukskriven förekommer i
redovisningen under den månaden som både helt- och
partiellt sjukskriven.

Både antal heltids- och deltidssjukskrivna har
ökat. Utvecklingen inom de största sektorerna
har gått mot att antalet heltidssjukskrivna är
oförändrat medan antalet deltidssjukskrivna
har ökat. Deltidssjukskrivningarna har minskat
inom sektor miljö- och samhällsbyggnad
medan de har haft mer eller mindre betydande
ökning i övriga sektorer. I arbetet med att
sänka sjukfrånvaron är en övergång från en
heltids- till en deltidssjukskrivning ett sätt att
underlätta en återgång i ordinarie arbete. Det
är samtidigt av väsentlig betydelse att sjukvård,
chefer och medarbetare kan medverka till en
dialog om den arbetsförmåga som finns. Att ha
”en fot” kvar i arbetslivet underlättar oftast en
återgång till ordinarie arbete.

Sammanfattning och slutsatser
avseende sjukfrånvaron
Förvaltningen gör bedömningen att den höjda
sjukfrånvaron påverkades av ett ovanligt stort
utfall av influensa under inledningen av året,
bristande kontinuitet i ledarskapet på vissa
arbetsplatser samt att det inom delar av
verksamheten har varit brist på vikarier.
Samtidigt kan det inte uteslutas att det
förändringsarbete som är ett resultat av
projektet ”heltid som norm” delvis har
medverkat till uppgången av sjuktalen.

stödsamtal med de som är ofta sjuka och
genom att identifiera arbetsplatser med hög
sjukfrånvaro samt upprätta handlingsplaner
avseende dessa. Till detta kan tillföras ett
målmedvetet arbete med att ersätta de
chefspositioner som krävt nyrekrytering.
Långsiktigt bedömer förvaltningen att arbetet
med hållbara scheman i verksamheterna samt
att ett ökat fokus på att säkerställa
bemanningen i verksamheterna kommer att
påverka sjuktalen i positiv riktning. En del av
detta arbete utgörs av en ökad
grundbemanning och minskat behov av
timanvlönade. Förvaltningen gör också
bedömningen att sjukfrånvaron skulle
påverkas i positiv riktning om verksamheterna
skulle kunna minska antalet medarbetare för
de chefer som har flest anställda. Det skulle
leda till att möjligheterna att utöva ett
närvarande ledarskap skulle öka. Därmed
skulle möjligheterna att arbetsmiljöproblem
och tendenser till sjukdom kunna adresseras
tidigare och mer aktivt.

Ledarskap
Den 30:e november 2019 redovisade
förvaltningen 97 stycken chefer som anställda
tillsvidare i kommunen. I snitt hade varje chef
22,6 medarbetare, vilket är en marginell
sänkning jämfört med motsvarande
mättidpunkt föregående år.
Personalomsättningen bland första linjens
chefer är relativt hög (18,4 procent) vilket
antyder att arbetsmiljön för dessa kan
förbättras. Den största förbättringen ligger i att
minska antalet underställda för de chefer som
har flest medarbetare. Det skulle med stor
sannolikhet medverka till en bättre arbetsmiljö
även för dessa chefers medarbetare.
Under året har förvaltningen genomfört
chefsutvecklingsprogrammet där kull 5
avslutades i september och en ny kull startade i
oktober 2019. I förvaltningens
chefsutvecklingsprogram deltar årligen cirka
10-15 av kommunens chefer.

Förvaltningen har mött den ökade
sjukfrånvaron genom att intensifiera
rehabiliteringsarbetet, att genomföra
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Förväntad utveckling
Viktigt att beakta vilka förändringar som görs i
statsbidragen till kommunerna kommande år.
Enligt januariöverenskommelsen ska
förstärkningen av de allmänna bidragen till
kommuner och regioner fortsätta “i jämn takt
över mandatperioden”. Regeringen har tidigare
aviserat att avse öka bidragen till kommuner
och regioner med 5 mdkr per år. Under
förutsättning att statsbidragen fördelas som
generella statsbidrag handlar det för
Ulricehamns del årligen om cirka 8 mnkr. SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner) har
samtidigt bedömt att behoven är större än så
för att nå god ekonomisk hushållning 2021. Via
beslut i vårändringsbudgeten 2020 kan
ytterligare välfärdsmiljarder i form av
generella statsbidrag tillkomma redan 2020.
Detta är en nivåhöjning som bedöms ligga kvar
de kommande åren.
Från år 2020 gäller en lagändring i
kostnadsutjämningen mellan kommuner och
regioner, men övergångsregler i form av ett
införandebidrag gör att det nya
kostnadsutjämningssystemet får full effekt
först om 3 år. För Ulricehamns kommun skulle
det innebära ett ekonomiskt tillskott om 9
mnkr årligen. Dessa medel förbättrar
kommunens möjligheter att möta de ökade
driftskostnaderna som blir en konsekvens av
den höga investeringstakten.
SKR:s konjunkturprognos visar även 2020 på
svag BNP-tillväxt. Den genomsnittliga årliga
tillväxttakten av BNP prognostiseras landa på
under 2 procent. Mot slutet av 2020 antas ett
läge som SKR beskriver som ”mild
lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade
timmar skjuter då något under de
jämviktsnivåer som bedöms för ett balanserat
läge, då varken hög eller lågkonjunktur råder.
Arbetslösheten antas då också överstiga
jämviktsarbetslösheten som uppskattas till
cirka 7 procent. År 2021 utgör ett slags
mellanår. Scenariot i den ”milda
lågkonjunkturen” från utgången av 2020 antas
bestå. Med utgångspunkt i att en viss
återhämtning i produktivitetstillväxten, i det
svenska näringslivet, beräknas ske antas också

löneökningar som är högre än de senaste årens
historiskt sett låga nivåer.
När det gäller skatteunderlagstillväxten visar
SKR: s prognos för 2020 fortsatt inbromsning
av både den faktiska och underliggande
ökningstakten. Orsaken är främst en
minskning av antalet arbetade timmar.
Kalkylen för år 2021–2023 bygger på att en
konjunkturell återhämtning sker 2021 och att
svensk ekonomi från 2022 utvecklas i
konjunkturell balans. Det innebär att antalet
arbetade timmar åter stiger och att
löneökningstakten tilltar något.
Skatteunderlagstillväxten växlar upp till en
takt som ligger nära ett historiskt genomsnitt.

Antalet yngre och äldre ökar i betydligt
snabbare takt än den arbetsföra delen av
befolkningen. Det gör att efterfrågan på
välfärdstjänster ökar samtidigt som det
förvärrar bristen på arbetskraft. De kommande
åren förväntas demografins utveckling framför
allt innebära att behoven inom gymnasieskola
och äldreomsorg ökar.
Med aktuella skatteunderlagsprognoser och
den prognostiserade befolkningsutvecklingen i
Ulricehamn som grund, är bedömningen att
kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än
intäkterna de kommande åren. De ekonomiska
förutsättningarna förväntas vara mindre
gynnsamma än vad som har varit fallet under
senare år. Med den befolkningstillväxt som
förväntas i Ulricehamns kommun följer ett
omfattande behov av investeringar och därmed
ökade kostnader för räntor och avskrivningar.
För åren 2020–2022 planerar Ulricehamns
kommun för investeringar för mer än 1 miljard
kronor. Detta innebär att det uppstår ett
omfattande lånebehov de närmsta åren. Om
kommunens investeringar genomförs i den
takt som det planeras för behöver kommunen
låna cirka 1 miljard kronor under perioden.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning
Belopp i mnkr

Koncernen
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Kommunen

2019
1
2,23

Avskrivningar/ Nedskrivningar

2018*

2019

2018*

512,0

540,8

242,4

269,7

-1 732,7

-1 696,5

-1 565,0

-1 533,4

-119,7

-109,9

-72,5

-62,9

-1 265,6
1 038,9

-1 395,1
1 088,2

-1 326,6
1 038,9

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3

-1 340,4
1 088,2

Generella statsbidrag och utjämning

4

339,4

330,8

339,4

330,8

5

87,2
22,2

104,1
8,2

32,5
35,6

43,1
16,9

6,24

-14,4

-8,5

-12,7

10,5

95,0

103,8

55,4

49,5

55,4

49,5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Skattekostnader

-8,5

-7,9

86,5
Årets resultat
*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43

95,9

Kassaflödesrapport
Belopp i mnkr

Koncernen
2019

2018*

Kommunen
2019

2018*

86,5

95,9

55,4

49,5

114,4

137,1

54,6

64,4

-0,9

-6,5

-0,9

-6,5

,9,
200,0

226,5

109,1

107,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

10,4

-32,5

-8,7

-3,0

Ökning/minskning förråd och varulager

-1,4

-1,7

-1,0

-1,9

Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

7

Minskning av avsättningar pga utbetalningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder

28,7

8,2

22,8

-2,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHET

237,8

200,4

122,2

100,4

Investering i materiella anläggningstillgångar

-268,8

-218,9

-150,1

-100,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2,8

6,5

1,3

0,0

Erhållna investeringsbidrag

7,2

9,8

1,2

6,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,1

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-258,7

-202,6

-147,6

-93,9

23,0

0,0

0,0

0,0
-13,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Övriga skulder

4,3

-23,8

4,2

Amortering av långfristiga skulder

-10,0

-1,5

0,0

0,0

Ökning långfristiga fordringar

-25,0

-1,3

-25,0

-1,3

3,3

50,2

3,3

50,2

-4,0

0,0

0,0

0,0

Minskning av långfristiga fordringar
Utdelning
Ökning långfristigt placerade medel

-2,7

-2,9

-2,7

-2,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11,1

20,6

-20,2

32,2

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

-32,0
177,4

18,4
159,0

-45,6
137,5

38,7
98,8

Likvida medel vid periodens slut

145,4

177,4

91,9

137,5

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43
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Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Kommunen

2019

2018*

2019

2018*

6,0

5,9

6,0

5,9

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

8

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9,25

1 336,1

1 283,6

850,3

788,9

-Maskiner och inventarier

10

709,3

652,8

74,5

63,0

-Övriga materiella anläggningstillgångar

11

160,6

118,8

74,5

65,4

2 206,0

2 055,2

999,3

917,3

188,0

176,9

946,9

912,8

2 400,0

2 238,0

1 952,2

1 836,0

2,9

3,0

2,9

3,0

14,3

13,0

10,3

9,3

145,5

160,2

82,6

73,8

31,1

60,0

31,1

60,0

-Kassa och bank

114,3

117,4

60,8

77,5

Summa omsättningstillgångar

305,2

350,6

184,7

220,6

2 708,1

2 591,6

2 139,9

2 059,7

-Årets resultat

86,5

95,9

55,4

49,5

-Resultatutjämningsreserv

51,4

51,4

51,4

51,4

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd
-Fordringar

14

-Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

22,25

-Övrigt eget kapital

1 441,0

1 342,3

1 242,1

1 191,8

Summa Eget Kapital

1 578,9

1 489,6

1 348,9

1 292,7

0

0

Minoritetsintressen
Avsättningar
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

15,16

15,3

17,5

15,3

17,5

-Andra avsättningar

15

99,0

92,9

37,1

38,1

114,3

110,4

52,4

55,6
477,2

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

18

671,9

671,6

481,5

Kortfristiga skulder

19

343,0

320,0

257,1

234,2

Summa Avsättningar och Skulder

1 129,2

1 102,0

791,0

767,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 708,1

2 591,6

2 139,9

2 059,7

448,8

454,8

448,8

454,8

98,0

108,7

98,0

108,7

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
-Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller
avsättningar

17,20

-Övriga ansvarsförbindelser

21

*2018 års siffror är omräknade på grund av nya redovisningsprinciper se sid 43
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Noter, upplysningar
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Noter

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

Noter, upplysningar

Kommunen
2019 2018

Inkomstutjämning

247,2

Strukturbidrag

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet)

Not 1 Verksamhetens
intäkter

Koncernen
2019

Kommunen

2018

-

Kostnadsutjämning

-4,4

-1,0

Regleringsavgift/bidrag

17,2

3,8

Utjämningsbidrag LSS

19,3

13,3

Kommunal fastighetsavgift

49,1

48,7

2019

2018

103,0

135,4

Avgifter

45,2

43,9

Generella bidragfrån staten

Försäljning, hyror

82,7

90,4

Redovisat värde vid periodens slut

Övriga intäkter

11,5

0,0

242,4

269,7

Verksamhetsknutna bidrag

Totalt

512,0

därav jämförelsestörande poster
-Reavinster försäljning
9,6
tomter

Not 2 Verksamhetens
kostnader
Personalkostnader inkl. reseers.
Kostnader för pensioner
Bidrag
Köp av verksamhet
Övriga kostnader*

540,8

Koncernen
2019 2018

9,6

6,8

Kommunen
2019 2018
978,9

966,7

94,4

80,2

49,3

52,1

195,2

204,6

247,3

229,8

Totalt
1 732,7 1 696,5 1 565,0 1 533,4
därav jämförelsestörande poster
-Nedskrivning byte
redovisnningsprincip
1,9
0,0
1,9
0,0

*Kostnader för räkenskapsrevision i kommunen uppgår till
0,15 mnkr (0,15 mnkr). För koncernen uppgår kostnaden för
räkenskapsrevision 0,35 mnkr (0,35 mnkr).

Not 3 Skatteintäkter
Kr/invånare
Preliminära
skatteinbetalningar under året
-430
Antal invånare 1/11 föregående år: 24 221
Slutavräkning föregående års
skatteintäkter

Slutavräkning enl SKL
Att korrigera för året
Summa skatteintäkter

Kommunen
2019
2018
1 096,3 1 043,9

SKL's prognos för årets
avräkningslikvid

Prognos enligt SKL i
föregående års bokslut

Kommunbonus ökas bostadsbygge

Not 5 Finansiella intäkter
6,8

-10,5

-1,5

247,7

-

1,7

11,1

16,6

339,4 330,8

Koncernen
2019 2018

Kommunen
2019 2018
0,0
0,0
8,8
8,4
9,1
2,0
17,6
6,5

22,2

8,2

35,6

16,9

15,6
0,0
0,0

4,3
0,0
0,0

15,6
4,0
3,7

4,3
0,0
0,0

Räntor likvida medel
Räntor utlämnade lån
Utdelning aktier
Övriga finansiella intäkter
Totalt
därav jämförelsestörande poster
-Reavinster fonder
-Utdelning från Stadshus AB
-Utdelning från Hössna 1:26 AB

0,0

Not 6 Finansiella kostnader

Koncernen
2019 2018
Koncernen
Räntekostnader Kommunen
Övriga finansiella kostnader
2016
2015
Totalt
14,4
8,5
2016
därav jämförelsestörande
post
poster
2015
-Nedskrivning aktier DB
4,2
0,0
Räntekostnader
15,6
-Omklassificering 10,3
1,9
projekteringskostnader
11,2
Övriga finansiella kostnader
Not 7 Specifikation1,5
av ej likviditetspåverkande poster0,4
Totalt
12,3
Justering
för av- och
nedskrivningar
13,1
Justering för gjorda
avsättningar
11,8
Justering för upplösning
11,6 av bidrag till
statlig infrastruktur

Kommunen
2019 2018
8,2
8,5
2,0
4,5
12,7

10,5

4,2

0,0

1,9
Kommunen
2019 2018
72,5
62,9
-2,3
1,6
-0,2

-0,1

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster

-15,4

0,0

Totalt

54,6

64,4

-61
24
-3,5
1
1088,2 1 038,9
2,4
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Not 9 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Not 10 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

Kommunen
2019 2018
5,9
0,3

7,2
0,0

-1,7
1,5

-1,7
0,4

6,0

5,9

Kommunen
2019 2018
788,9 759,4
33,8
27,9
-0,5

-44,5
72,6

Aktier och andelar
Antal
10 000

Ulricehamns Stadshus AB
Kommuninvest *
Hössna 1:26 i Ulricehamn AB
Bostadsrättsandelar Parkgården
Ulricehamns Stadshus AB,
villkorat aktieägartillskott

Kommunen
2019 2018
10,0
10,0
15,3
15,3
0,0
2,4
1,2
1,2
190,1

190,1

216,7, 219,0
0

Totalt

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt
andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat
om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr för Ulricehamns kommun.
Ulricehamns kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening uppgick 2019-12-31 till 20,9 mnkr.

Långfristigt placerade medel för pensioner
Räntebärande inkl. fonder
Aktier inkl. fonder
Likvida medel
Årets avkastning

Kommunen
2019 2018
48%
63%
52%
37%
0%
0%
14,7
2,8

Totalt placerat

121,6 107,0

Långfristiga fordringar
Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Kallbadhusförening
STUBO AB
Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7
Kommuninvest förlagslån

Kommunen
2019 2018
280,0 255,0
1,2
1,4
279,2 281,2
44,3
45,3
3,9
3,9

Totalt

608,6 586,8

-42,6
44,2

850,3 788,9

Kommunen
2019 2018
63,0
52,5
34,6
29,1

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från el. till annat slag av tillgång
Övrigt

-24,3
2,0
0

-18,6
0,0
0

Redovisat värde vid periodens slut

74,5

63,0

Not 11 Övriga materiella
anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från el. till annat slag av tillgång

Kommunen
2019 2018
65,4
73,1
79,6
36,8
-70,5 -44,5

Redovisat värde vid periodens slut

74,5

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

65,4

Kommunen
Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet*

Kommunen
2019
2018
216,7
219,0
121,6
107,0
608,6
586,8

Summa finansiella anläggningstillgångar

946,9

2,9

3,0

2016 2011 att medfinansiera
2015
* Kommunstyrelsen beslutade
ny GC-väg utmed
väg 1829. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen medel för slutreglering
Bidrag GC-väg utmed väg 1829 *
av avtal med Trafikverket för breddning och förhöjd standard av
1,8 redovisas i
Ulricehamnsmotet (utmed Riksväg 40). Bidragen
2,6
balansräkningen och upplöses
på 25 år.

Not 14 Fordringar
Kundfordringar
Fordringar på staten
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

Not 12 Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga placerade medel för
pensioner fordringar
Långfristiga

Kommunen
2019 2018

Koncernen
2019 2018
59,4
68,7

86,1

91,5

145,5 160,2

Kommunen
2019 2018
5,2
7,1
50,6
43,4
22,6
19,9
4,1
3,5
82,6

73,8

912,8
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Not 15 Avsättningar

Kommunen
2019 2018

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Avsättning minskad genom försäkring
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt*

17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
-1,3

15,8
-0,6
0,0
1,4
0,1
0,3
0,0
0,5

Utgående avsättning

15,3

17,5

*Specifikation över förändringen av avsättningen går inte att uppge för
2019 då kommunen har bytt pensionsleverantör.

Övriga avsättningar

Kommunen
2019 2018

Slutttäckning deponi
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråkstaget under året
Förändring av nuvärdet
Outnyttjat belopp återfört under året

36,7
0,0
-0,9
0,0
0,0

43,2
0,0
-6,5
0,0
0,0

Utgående avsättning

35,8

36,7

Avsättning för statlig infrastruktur
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråktaget under året
Outnyttjat belopp återfört under året

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

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

Utgående avsättning

0,0

0,0

Värdereserv utlämnade lån
Ingående värde
avsättningar under året
ianspråktaget under året
förändring av nuvärdet
outnyttjat belopp återfört under året

1,4
0,0
-0,2
0,0
0,0

1,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Utgående avsättning

1,3

1,4

Bredbandsutbyggnad
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråktaget under året
Förändring av nuvärdet
Outnyttjat belopp återfört under året

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

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

Utgående avsättning

0,0

0,0

Not 16 Pensionsavsättningar
Särskild avtals/ålderspension
Kommunen
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
2016
2015
Pensionsavtal förtroendevalda
Särskild
avtals/ålderspension
Summa pensioner
0,0
Löneskatt
0,5
Summa avsatt till pensioner
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
7,2

Kommunen
2019 2018
0,0
0,0
2,4
6,8
9,9
7,3
12,3
3,0

14,1
3,4

15,3

17,5

Specifikation: Avsättningens förändring över
året

Kommunen
2019 2018

Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav nyintjänad pension
varav ränte- och basbeloppsuppräkning
varav ändring av försäkringstekniska grunder
varav pension till efterlevande
varav övrigt*
Årets utbetalningar
Årets förändring särskild löneskatt

17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,7
0,0
-0,5

15,8
0,2
1,5
0,4
0,0
0,0
0,0
-0,7
0,3

Utgående avsättning

15,3

17,5

*Specifikation över förändringen av avsättningen går inte att uppge för
2019 då kommunen har bytt pensionsleverantör.

Not 17 Pensionsförpliktelser
Kommunen
Pensionsförpliktelser
i balansräkning
2016
2015
Pensionsförpliktelser
med ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelser
i balansräkning
Summa
pensionsförpliktelser
Finansiella pensionstillgångar
13,9
11,9
-Marknadsvärde 121,6 mnkr
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
Utredningsgrad Skandia (KPA)
Överskottsfond KPA
519,6
548,9
Överskottsfond
Skandia
Summa pensionsförpliktelser

Kommunen
2019 2018
15,3
17,5
448,8

454,8

464,1 472,3
121,6 107,0
342,5

365,3

99,0% 98,0%
0,0
0,0
2,7
1,8

533,5
560,8
Not
18 Långfristiga
skulder
Finansiella
pensionstillgångar

Koncernen
Kommunen
2019
95,7 2018 2019 2018
Koncernen
95,8
475,0 475,0
Kommunen
Långfr. lån, Kommuninvest
-Marknadsvärde
95,6
mnkr
0,0
0,0
Långfr.
lån, Handelsbanken
2016
2015
0,0
0,0
Långfristig leasingskuld
2016
6,5
2,2
Skuld för investeringsbidrag
Återlånade medel 2015
(ej finansierade pensionsTotalt
671,9
671,6
481,5
477,2
förpliktelser
Långfr.
lån, Kommuninvest
437,8
465,1
Not 19 Kortfristiga475,0
skulder
431,0
Leverantörsskulder
Långfr. lån, Handelsbanken
Skatteskulder o moms
Semesterlöneskuld
90,0
Okompenserad ö-tid
90,0
Anställdas skatter
Långfristig
leasingskuld
Arbetsgivaravgifter
Pensionssk inkl löneskatt
Övriga kortfristiga0,0
skulder
Övriga interimsskulder
0,0
Skuld för investeringsbidrag
Totalt

Koncernen
2019 2018

Kommunen
2019 2018
78,3
56,3
0,0
2,6
57,0
57,7
1,7
1,8
15,6
16,6
19,0
19,7
44,1
39,7
2,7
0,5
38,6
39,3

342,9 320,0 257,1 234,2

16,1
18,2
Totalt

699,7
652,9
581,1
539,2

7,8

Pensionsavtal förtroendevalda
4,0
1,3
Summa pensioner
11,2

9,6

2,7

2,3

Löneskatt
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Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna
Pension till efterlevande
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
Livränta
PA-KL och äldre utfästelser

Kommunen
2019 2018
8,3
3,9
302,3 303,0
11,5
11,9
39,1
47,2

Summa
Löneskatt

361,2
87,6

Utgående ansvarsförbindelse

448,8 454,8

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser

366,0
88,8

Kommunen
2019 2018
86,0
96,0
0,0
0,0
0,1
0,2
7,3
7,6
0,0
0,0
4,4
4,7
0,2
0,2

Stadshus AB
Kommunen
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
2016
2015
Förlustansv egna hem
Ulricehamns
Stadshus AB IFK
97,5 Ek förening 99,0
Fotbollshall Ulricehamn
Ulricehamns IF
nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
Kommunala hyresgarantier
10,2
30,8
Totalt
98,0 108,7
Förlustansv egna hem
0,3
Ulricehamns kommun har i september 2008
ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld 1,0
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och
framtida förpliktelser.
290 kommuner och regioner som per
Fotbollshall
UlricehamnSamtliga
Ek förening
2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
8,0
ingått likalydande borgensförbindelser.

8,3

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
Ulricehamns
IF
ingåtts
ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
5,4
medlemskommunerna5,3
vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
Totalt
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
121,3
lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i144,5
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 201912-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460,9
miljarder kr och totala tillgångar till 460,4 miljarder kr. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 725,0 mnkr och andelen av
de totala tillgångarna uppgick till 713,8 mnkr.

Not 23 Leasingavgifter lös egendom
2019

2018

Inom 1 år

2,9

1,9

Senare än 1 år men inom 5 år

3,1

1,2

Senare än 5 år

0,0

0,0

6,0

3,1

Inom 1 år

0,3

0,7

Senare än 1 år men inom 5 år

0,1

0,3

Senare än 5 år

0,0

0,0

0,4

1,0

Totala minimileaseavgifter

0,0

0,0

Framtida finansiella kostnader

0,0

0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

0,0

0,0

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

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:

Operationell leasing - datautrustning
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:

Finansiella leasingavtal vars avtalstid
överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller
enligt följande:

Not 24 Derivatinstrument
2019-12-31
Nominellt
belopp
-162,0
Ränteswappar

Säkrad volym Marknadsvärde
-162,0
-5,06

Derivatinstrumenten används för att minimera risken för oförutsett högre
räntekostnader.

Not 22 Eget kapital,
koncernen
Vid årets början
Omföring av föregående års
resultat

ResultatutÖvrigt
Årets
jämningseget resultat
reserv kapital
51,4 1 342,3
95,9
95,9

-95,9

Avsättning till
resultatutjämningsreserv
Förändring redovisningsprincip

2,8
86,5

Årets resultat
Vid årets slut

51,4 1 441,0

86,5

Låneskulden som säkrats med fast ränta genom derivaten har till största
delen lånats vidare till bolag inom kommunkoncernen.
Genomsnittlig ränta på derivat: 1,50 %
Genomsnittlig räntebindning (duration) för derivat: 0,86 år

Not 25 Effekt av
förändrad redovisningsprincip på eget kapital
IB enl fastställd BR
Justering eget kapital

Koncernen

2019
1 529,1

2018
1 442,5

Kommunen

2019
1 276,9

2018
1 243,2

16,6

0

0

0

55,4

49,5

1 348,9

1 292,7

Förändrad redovisningsprincip
-Periodiserade investerings16,6
bidrag och gatukostnadsers.
-Omklassificering av överuttag
-53,3
VA-verksamheten i UEAB

0
-48,8

-Årets resultat

86,5

95,9

Utgående balans

1 578,9

1 489,6
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Redovisningsprinciper

Jämförelsestörande poster

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

Extraordinära och jämförelsestörande
poster

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

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

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår juridiska
personer där kommunen har varaktigt betydande
inflytande över verksamhet, mål och strategier. Där
kommunen inte har ett betydande inflytande kan en
juridisk person ändå ses som kommunalt
koncernföretag om den har särskild betydelse för
kommunens verksamhet eller ekonomi.
Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
2018 års siffror gällande Stadshuskoncernen har
räknats om då dotterbolaget Ulricehamns Energi AB
har förändrade redovisningsprinciper. För
ytterligare information se Ulricehamns Stadshus
AB:s årsredovisning 2019.

En post klassificeras som extraordinär om följande
tre kriterier är uppfyllda samtidigt.
1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till
posten saknar ett tydligt samband med den
ordinarie verksamheten.
2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att
den inte kan förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.
3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser
eller transaktioner som inte är extraordinära men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser
med andra perioder.
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

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

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

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

Finansiella tillgångar

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

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

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt
(till exempel verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det
bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en
ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras
den normalt bara om det oavskrivna beloppet för
tillgången överstiger 500 000 kr.
Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun
anläggningstillgångarna i olika komponenter i de
fall nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning
väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med RKR R4.
För anläggningar som komponentindelas tillämpas
följande avskrivningstider:
Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år.

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

Avsättningar
Återställandet av deponin påbörjades 2003 och
beräknas pågår till 2023. Avsättningar för deponins
återställande har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Kommunen har det ekonomiska
ansvaret för återställandet av deponin medan
Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för
det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen
från Ulricehamns Energi, januari 2020, beräknas
återstående kostnad till 34,8 mnkr. Differensen
mellan beräkning och avsättning är förhållandevis
låg (2,5 procent) vilket motiverar att avsättningen
behålls i samma nivå.

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

Avskrivningsmetod

Pensioner

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

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt gällande RIPS
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 2019.

Gränsdragning mellan kostnad och
investering

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

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.
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Driftredovisning
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Ansvarsområde i mnkr

Kommunledningsstab

Årsbudget
efter
justeringar

Avvikelse mot
budget

2019

103,6

93,5

10,2

63,6

61,1

2,5

531,7

537,4

-5,7

12,6
56,0
27,6
73,9

12,1
58,0
24,6
73,8

0,5
-2,0
2,9
0,0

Beställning och kvalitet

361,7

368,9

-7,2

Sektor lärande
- varav:

611,9

609,6

2,2

Sektorstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm

66,4
136,7
256,9
151,8

64,7
133,6
255,4
156,0

1,7
3,1
1,6
-4,2

83,9

79,2

4,7

639,7
2 034,4

670,5
2 051,3

30,8
-16,9

1 394,7

1 380,8

13,9

1 527,1
103,4

1 561,4
124,2

-34,3
20,8

1 423,7

1 437,2

13,5

0,0
1,5

0,0
1,0

0,0
0,5

1,5

1,0

0,5

27,5

55,4

27,9

Sektor miljö- och samhällsbyggnad
Sektor välfärd
- varav:
Sektorstöd välfärd
Individ och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg

Sektor service
Intäkter kommunstyrelsen
Kostnader kommunstyrelsen

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
Intäkter finansförvaltningen
Kostnader finansförvaltningen

SUMMA FINANSFÖRVALTNING
Intäkter revision
Kostnader revision

SUMMA REVISION

TOTALT
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Investeringsredovisning
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Projekt, belopp i mnkr
Tre rosor förskola
Ny förskola i Ulricehamn
Ombyggnation gruppbostäder
Investeringar i IT-utrustning
Stadsbibliotek
Reinvesteringar fastigheter
Markförvärv och exploateringsverksamhet
Ombyggnad Ryttershov inkl. sophus
Ombyggnad Sim- och sporthall
Gator, vägar och trafikåtgärder
Upprättande och genomförande av detaljplaner
Ej kända projekt
varav lokalanpassning Ekero
Hössna förskola om-/tillbyggnad
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola
Gällstad
Energieffektivisering-Tillgänglighetsanpassningar
tillgänglighetsanpassningar
Diverse
verksamhetsinventarier
Hamnbrygga Åsunden
Utbyggnad GC-vägar utmed statliga vägar
Ombyggnad centralarkiv
Tillbyggnad Förskolan Hökerum
Upprustning skolgård Vegby
Anpassning av lokal för evakuering av
gruppbostäder
Offentlig
toalett Stadsparken och ny byggnad för
omklädning (tennis)
Reservkraft
URC
Utbyte spårmaskin
Inventarier förskolor
Ombyggnation av Marbäcks skola
Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn
Välfärdsteknik
Åtgärder på Broar
Diverse investeringar inom köksverksamheten
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar
Lassalyckan
Förråd
Lassalyckan
Parker och lekplatser
Nytt Intranät
Belysning Lassalyckan fotboll
Inventarier skolor
Projekt under 1,0 mnkr
Summa

Totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 315,2
mnkr. Kommunfullmäktige har under året beslutat
att utöka budgeten för lokalanpassning av Ekero
(2,2 mnkr) och ombyggnad av Marbäcks skola till
särskola (2,0) mnkr. Investeringsanslaget,

Utfall

Budget

Avvikelse

20,1
9,6
1,3
20,8
2,2
20,7
8,4
0,1
-0,9
8,5
4,0
4,8
2,9
11,5
2,0
2,9
4,2
0,0
0,0
0,8
4,8
0,2
0,0
0,0
0,0
4,0
0,6
2,3
2,7
1,2
1,2
1,6
0,7
0,2
1,2
0,6
0,0
0,5
4,3

44,3
42,3
22,5
20,5
17,8
16,4
13,9
13,2
11,5
9,7
8,9
7,8
2,2
7,5
6,9
6,0
5,2
5,0
5,0
4,5
4,4
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,6
2,0
2,0
2,0
2,0
1,6
1,5
1,5
1,2
1,1
1,0
1,0
6,4

24,2
32,8
21,2
-0,3
15,6
-4,4
5,5
13,2
12,4
1,2
4,9
3,0
-0,7
-4,0
4,9
3,1
1,0
5,0
5,0
3,7
-0,4
3,8
3,0
3,0
3,0
-1,0
2,0
-0,3
-0,7
0,8
0,8
0,0
0,8
1,3
0,0
0,5
1,0
0,5
2,1

147,0

315,2

168,2

upprättande och genomförande av detaljplaner har
minskats med 1,6 mnkr och förts över till driftssidan
då detaljplanekostnader inte är att betrakta som
investeringsutgifter. Årets nettoinvesteringar
uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr).
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Tre Rosors förskola byggs om och till med fyra
avdelningar och ett tillagningskök. Även lekytan ska
utökas och fler parkeringar ska uppföras. Entré och
lastintag flyttas ned från skolgården, till gatunivå
mittemot pingstkyrkan. Inflyttningsklart mars
2020.
Ny förskola i Ulricehamn har försenats framförallt
beroende på att detaljplanen vid Ulricehamns
resurscenter är gammal. Faktorer som inte prövats
när den togs fram var tvungna att prövas innan
bygglov kunde beviljas. Hit hör exempelvis
naturvärden och tillgänglighet till platsen.
Färdigställandet är nu beräknat till sommaren
2020. En modulbyggd förskola för 120 barn har
upphandlats. Markarbetena pågår och
grundläggningen ska färdigställas innan byggnaden
kan monteras.
Investeringprojekt förskola till årskurs 6, möjliggör
att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser
för årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för
F-6 fram tills en ny grundskola är färdigställd.
Markarbeten, transport, montage, vatten och avlopp
samt inkoppling av el, it, larm och fjärrvärme ingår i
investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns
nu på plats. Merutgifter har uppstått på grund av
ökade markarbeten, flytt av lekutrustning, ny
placering av basketplan, anpassning av placering av
moduler och större utgift för larm.
En utredning har genomförts avseende ombyggnad
av kommunens fyra äldre gruppbostäder för att göra
dem anpassade till dagens krav. Ombyggnationerna
är genomförbara men i ett fall har det visat sig att
detaljplanen måste ändras. Projektering av
gruppbostad, Fållornavägen färdigställdes under
2019. Planerad ombyggnad sker under 2019–2020.
Medel har sökts för genomförande av Fållornavägen
och för återstående projektering av
Markuslyckedreven.
Projektering avseende Ryttershov är färdigställd
inför ombyggnad av boendedelarna i hus A-F.
Ventilation, tak, fönster, sophantering och isolering
ingår i de planerade åtgärderna. Flera
upphandlingsförsök har genomförts. Anbuden har
dock varit långt över budget. Förvaltningen har
bedömt att det blir utgiftsseffektivare att bygga nya
byggnader för boende. Just nu inväntas utredningen
om framtida struktur inom äldreomsorgen i
tätorten. Projekt avseende installation av
tvättmaskiner och torktumlare har avbrutits.
Under året har området Handelsträdgården
färdigställts med nya gator och gångvägar. Samtliga
tomter har sålts.

Bryggan söder om hamnbryggan har tidigare ersatts
med en ny konstruktion som är estetiskt tilltalande
och hållbar. Tanken är att ersätta bryggan i hamnen
med något liknande, men anpassad så att båtar kan
lägga till. Det är nödvändigt att lägga tid på att få
fram vad kommunen vill satsa på, en riktig
hamnbrygga eller en brygga vid strandpromenaden.
Projektet skjuts därför fram till 2020–2021.

Större pågående investeringar
Förvärvet av fastigheten, Ulricehamn Chile 2 för
placering av nytt stadsbibliotek genomfördes under
2017. Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i
en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom
förnyad konkurrens är genomförd och ett vinnande
förslag har utsetts. Projektering har påbörjats och
förväntas pågå till våren 2020.
Projektering av nytt samverkanshus i Gällstad
pågår. Då det finns behov av nya lokaler både
gällande vård- och omsorgsboende och förskola
inriktas projekteringen på ett samverkanshus. En
utgiftseffektiv lösning eftersträvas med ett optimerat
samutnyttjande av lokaler. Behov av utökning av
antalet platser från ursprungliga 45 boendeplatser
och 100 förskoleplatser har visat sig vara nödvändig.
Projekteringen kommer att utgå från 60
boendeplatser och 120 förskoleplatser.
Investeringsbudgeten för hela projektet har därför
utökats med 40–50 mnkr.

Större avvikelser
Tillbyggnad av befintlig förskola i Hössna blev
dyrare än beräknat. Total budget uppgick till 22,9
mnkr. Prognos efter genomförd upphandling var
23,9 mnkr, medräknat bidrag från Boverket. Bidrag
om 1,7 mnkr beviljades ej på grund av att avsatta
medel hos Boverket tog slut. Ytterligare
markarbeten fick göras och projektet landade
slutligen med ett underskott jämfört med budget om
4,0 mnkr.
Tillbyggnad av befintlig förskola i Hökerum har
pågått under 2019. Den är modulbyggd och byggs
till med en avdelning i plan två. Befintligt
mottagningskök anpassas genom en tillbyggnad
med diskutrymme. Budgeten sattes flera år innan
projektering och genomförande. Det visade sig att
befintlig lekyta behövde utökas för att tillskapa
tillräckliga ytor i förhållande till antal barn. Diverse
anpassningar med kontor i befintliga lokaler blev
dyrare än beräknat. Trappa till plan två för att skapa
egen entré var ej medräknad från början och
tillbyggnad av diskrum har medfört fördyrande
åtgärder.
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Investeringen på Ekero har varit nödvändig för att
kunna öppna upp den avdelning som tidigare har
varit ett hem för vård eller boende (HVB). Det
innebär att platser har kunnat frigöras på korttiden i
kommunen och har möjliggjort att utskrivningsklara
patienter har kunnat tas hem i tid. Lägenheterna var
i dåligt skick och utslitna efter alla år av användning.
Mycket revs när det ändrades till HVB-hem. I
princip handlade det om helrenovering av ytskikt,
montage av kök i fyra lägenheter,
våtrumsrenovering inklusive nytt porslin och
golvbrunn. Tillkommande arbeten, som inte var
med i ursprungsplanen utgörs av akustikåtgärder,
anpassning balkonger, lås och passage,
elinstallation, undergolv, två kontor, utökat kök i
lägenhet, målning och golvbeläggning i korridor.

omklädningsrummet. Byggnads-, el-, vvs-,
ventilationsarbeten samt omklädningsskåp har
ingått i projektet. Arbeten och projektledning blev
mer omfattande än tidiga bedömningar, bland annat
beroende på framställning av provisorisk dusch
samt av omflyttning skåp till provisorisk plats. Även
elarbeten, värmesystem och rördragning var delar
som blev dyrare än beräknat.
Homologiseringen av världscupsarenan redovisar
ett underskott på drygt 1 mnkr. Anledningen är att
den delen av finansieringen som Ulricehamn Ski
Event stått för, 1,1 mnkr, inte får redovisas i
projektet.

Slöjdsalen i Marbäcks skola byggdes om inför
läsåret 19/20 för att skapa ändamålsenliga lokaler
för särskoleverksamheten. Det tillkom arbeten som
inte var budgeterade med anledning av att det inte
var med i behovsbeskrivningen inför upprättandet
av investeringsansökan. Bland annat har
rumsbildningen ändrats, två toaletter uppfördes
istället för en. Staket, lekutrustning och gångytor
har också tillkommit.
Inköpet av spårmaskin redovisar ett underskott om
ca 1,0 mnkr. Den nya maskinen var inte dyrare än
kalkylerat, men inbytet av den gamla maskinen har
driftsredovisats som en intäkt.
Årets planerade underhåll avvek med 4,4 mnkr
jämfört med budget. De största avvikelserna är två
helrenoverade lägenheter på Ekero (0,9 mnkr),
hissreparation samt dyrare fönsterbyten på URC
(Ulricehamns resurscentrum) (0,5 mnkr) samt
upprustning av den äldre delen på Hössna förskola
(1,5 mnkr).
Asfaltering av gator, GC-vägar och andra ytor har för
första året utförts med stöd av framtagen
beläggningsinventering. Projektet visar ett negativt
resultat till följd av att extra beläggning har utförts i
samband med återställning efter fiberschakter.
Projektet att anlägga ridvägar har delvis finansierats
genom avtal om medfinansiering i samband med
etableringen av ICA Maxi. Projektet redovisar ett
negativt resultat i huvudsak på grund av att
medfinansiering inte har kunnat bokföras på
investeringsprojektet.
Verksamheten vid Hökerumsgården växer och
dagens omklädningsrum och skåp är inte anpassade
till antalet medarbetare. Flera yrkesgrupper så som
undersköterskor och sjuksköterskor använder sig av
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Verksamhetsberättelser

51

Så används skattepengarna
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Kommunledningsstab
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

5,9
49,2
50,2
93,5

5,9
43,8
49,3
87,2

5,7
38,2
44,4
76,9

103,6

98,3

89,8

10,2

11,1

12,8

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

64,5
4,8%

55,1

3,7%

45,2
4,3%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

3,5

2,3

1,6

Sjuklönekostnader (mnkr)

0,4

0,4

0,2

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

80,6%

73,1%

67,4%

Antal löneutbetalningar

33 311

34 737

31 128

Antal supportsamtal lön

5425

5 750

6 325
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31

25

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Volymtal
Andel e-faktura av
leverantörsfakturor

Antal besvarade motioner
Antal besökare webbplats

207 427 178 330 196 353

Antal följare Facebook

4 178

3 767

3 531

För kanslifunktionen präglades våren till stor del av
förberedelse och genomförande av val till
Europaparlamentet. Under hösten påbörjades
budgetuppdraget om samverkan med civilsamhället,
planering för införandeprojekt av e-arkiv och ny
folkhälsostrateg tillträdde.
Personalfunktionen har under 2019 levererat stöd
till förvaltningens chefer och administrerat och
betalat ut löner till anställda och förtroendevalda.
Utöver det har man omförhandlat och tecknat nya
avtal om facklig tid. Man har också genomfört en
omorganisation av funktionen varvid
löneadministrationen organiserades som en egen
enhet med en egen chef.
Kommunikation har i början på året startat ett
projekt kring ett nytt intranät. I övrigt har man
deltagit i det e-tjänstprojekt som drivits gemensamt
mellan Ulricehamn och Tranemo.

Ekonomisk analys
Kommunledningsstaben visar sammantaget en
positiv budgetavvikelse om cirka 10,2 mnkr.
Främsta orsakerna till överskottet finner man inom
kommunchefs verksamheter. Framförallt är det KS
oförutsett, ram i balans samt lönepott som generar
de största överskotten.

Väsentliga händelser

I övrigt visar ekonomifunktionen samt
kommunikation positiva överskott. Detta går
framförallt att härleda till personalkostnader.
Personalfunktionen visar en budget i balans.

En väsentlig händelse som präglat
kommunledningsstaben 2019 är
planeringsfunktionens bildning, vars uppgift är att
stödja införandet av heltid som norm. Under året
har äldreomsorgen, sjuksköterskeorganisationen,
kosten och funktionsnedsättning gått in i nya
arbetsmetoder.

Kanslifunktionen och planeringsfunktionen visar
mot årets slut underskott mot budget. För kansliet
beror det på överförmyndarens verksamhet samt
politiska verksamheter då det under året har
uppkommit flertalet engångskostnader.
Planeringsfunktionens underskott beror på högre
personalkostnader än budgeterat.

Under 2019 har ekonomifunktionens
utvecklingsarbete i huvudsak varit inriktat på ökad
digitalisering av administrativa processer. Detta för i
framtiden kunna effektivisera processer.
Upphandlingsenheten har ett stort antal pågående
uppdrag. Utöver omsättning av löpande ramavtal
med mera innebär även den omfattande
investeringsbudgeten att antalet
upphandlingsuppdrag är omfattande.
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad
Nettokostnader (mnkr)
Sektorstöd
Miljö- och byggnämnd
Planenhet
Exploateringsenhet
Miljöenhet
Byggenhet
Samverkansnämnd
Sektor MSB
Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)
Intäkter

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
varav personalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens resultat
Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

Väsentliga händelser

Utfall Budget
2019 2019

Utfall
2018

2,5
0,6
10,0
36,3
4,3
7,3
-

2,8
0,5
11,8
35,9
6,0
6,5
-

0,2
11,4
36,7
5,7
7,2
-4,2

61,1

63,6

56,9

Utfall Budget Utfall
Utfall
2015 Utfall
2016 Utfall
2016
2019
2018
2017
16,8
15,3
20,9
-14,8 68,1
-20,2 69,7
-21,3
64,6
34,3
33,9
21,6
24,6
25,729,9
41,6
43,1
45,5
52,8
48,8
56,9
54,1
61,1

47,8

63,6

54,8

57,0

2,5

-2,1

2,8

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

56,7
5,6%

57,8
3,8%

51,4
5,8%

2,3

1,9

3,5

Andel heltidsanställningar

100 %

98 %

98 %

Sjuklönekostnader (mnkr)

0,6

0,3

0,5

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

57

51

54

257

306

366

Antal fattade bygglovsbeslut

215

304

375

Antal inkomna och upprättade

738

1301

714

ärenden (miljöskydd)
Antal inkomna och upprättade
ärenden (livsmedel)

290

438

341

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

Volymtal
Antal planuppdrag
Antal inkomna bygglovsansökningar

Under 2019 har tillsynen inom miljö sin
utgångspunkt i temat klimatanpassning, där fokus
ligger på att diskutera och informera
verksamhetsutövare kring de klimatrelaterade risker
som finns inom kommunen och som dessa kan
påverkas av. Det har även genomförts ett
inventeringsprojekt där miljöfarliga verksamheter
som tidigare varit okända för kommunen
identifieras och tillsynsbesökts.
Tillsynsarbetet för den ordinarie tillsynen slutade i
stort sett inom ramen för kontroll- och
tillsynsplanerna 2019. Utöver tillsyn pågår arbete
med miljöenhetens diariestruktur och
dokumenthanteringsplan för att säkerställa en
effektiv och rättssäker handläggning. Arbete pågår
även med digitalisering och utveckling av e-tjänster
för att göra ansökningar och anmälningar enklare,
ett exempel på detta är att det nu är möjligt att
ansöka om dispens för hämtning av
hushållsavfall via e-tjänst.
Under 2019 har ett förändringsarbete påbörjats på
bygg utifrån de politiska målsättningar som finns
och genomförda kundundersökningar. Byggenheten
arbetar nu för att uppnå en stabil ärendeprocess
med handläggningstider inom målvärden, god
struktur på begäran om kompletteringar samt en
förbättrad möjlighet för sökande att nå en
handläggare som kan svara på frågor om just deras
ärende. Exempel på detta är förbättrade möjligheter
att boka såväl mötes- som telefontider.
Byggenheten har även återupptagit förgranskning,
vilken innebär en första återkoppling på inskickat
material vid bekräftelse på inkommen ansökan för
att öka servicen. Målsättningen är att kommunen
ska ha en effektiv, rättssäker och serviceinriktad
myndighetsutövning inom området. På byggenheten
har även ett stort arbete genomförts med att hantera
arkivering och avslut av gamla ärenden. Genomgång
av öppna tillsynsärenden har också gjorts, vilket ger
en god grund för det fortsatta arbetet med tillsynen.
Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en positiv
utvecklings- och expansionsfas, där tillväxten på
bland annat bostadsbebyggelse och nyetablering av
företag är i fokus. Detta ställer höga krav på
kommunen, framförallt gällande mark för nya
bostäder. Intresset för villatomter är stort i
kommunen. Inte bara privatpersoner visar intresse
utan även flertalet byggbolag har varit och
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presenterat sina tankar och idéer och vill bygga i
Ulricehamn.
Utbyggnaden av detaljplanen för området
Handelsträdgården stod klar efter sommaren och
försäljning påbörjades av villatomterna. Det visade
sig vara ett stort intresse vilket resulterade i att
samtliga tomter såldes inom loppet av två månader.
Markanvisningstävlingen som pågick under våren är
avslutad och avtal har tecknats med Axeby Bostad
AB, som ska bygga 16 parhus i området.
I Hökerum såldes de kommunala tomterna slut
under 2018 vilket gjorde att förvaltningen styckade
av åtta tomter under 2019. För att tillgodose
marknaden arbetar förvaltningen prioriterat med att
planlägga mark för ytterligare tomtetableringar.
Med stöd av gällande översiktsplan och
markförvärvspolicy arbetas det intensivt för att
utöka kommunens markreserv gällande mark för ny
bostadsbebyggelse, men också mark för industri och
verksamheter.
Den beläggningsinventering som genomfördes
under andra halvåret 2018 har legat till grund för
2019 års arbeten med att rusta upp våra kommunala
gator och vägar. Förvaltningen, tillsammans med
Ulricehamns Energi, har arbetat fram en
åtgärdsplan för att koppla samman
beläggningsarbeten med Ulricehamns Energis
saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet.
Under året har ett stort fokus varit att avsluta de
äldre investeringsprojekten, vilket också gjorts.
Totalt har 32 av 41 investeringsprojekt avslutats. En
bättre struktur och uppföljning av projekten har
arbetats fram och flera steg framåt har tagits vad
gäller den långsiktiga investeringsplaneringen.

Ett stort informationsarbete har genomförts för att
nå ut till alla vårdnadshavare att ansöka om
skolskjuts. Arbetet har varit framgångsrikt och cirka
85 procent av alla berättigade elever har ansökt,
vilket är en hög andel i jämförelse med våra
grannkommuner.
Arbetet med översiktsplanen fortsätter enligt
tidplan där det varit kontinuerliga möten med den
politiska referensgruppen. Arbetet med detaljplaner
pågår, totalt har 10 detaljplaner antagits under
2019.
Utvecklingen av våra geografiska
informationstjänster ökar och utbudet av
användningsområden blir ständigt fler. Vid
årsskiftet lanserades en extern karttjänst på
kommunens externa hemsida.

Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott
i förhållande till budget. Överskottet beror främst på
att sektorn har haft högre intäkter än budgeterat
kopplat till planavgifter och lägre personalkostnader
än budgeterat. Sektorn överanställer inte som
tidigare år utifrån en osäkerhet kopplat till budget
2020, vilket medför ett lägre utfall. Ett tillskott i
budgetram har tillkommit under året då medel blivit
ombudgeterade från investeringsmedel, vilket också
påverkar resultatet positivt.
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Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2019 2019

Utfall
2018

Sektorstöd välfärd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Beställning och kvalitet

12,1
58,0
24,6
73,8
368,9

12,6
56,0
27,6
73,9
361,7

11,1
59,5
22,8
71,6
349,8

Sektor välfärd

537,4

531,7

514,8

Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)
Intäkter

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
varav personalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens resultat
Nettokostnader

Utfall Budget Utfall
Utfall
2015 Utfall
2016 Utfall
2016
2019
2018
2017
16,8
15,3
20,9
309,6 68,1
324,1 69,7
329,5
64,6
418,6
415,2
406,6
21,6
24,6
25,7
428,5
423,7
404,2
52,8
48,8
514,8
481,3
537,4

47,8

531,7

510,4

492,0

-5,7

-4,4

10,7

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

758,8
8,0%

766,5
7,2%

778,1
6,9%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

49,3

48,2

50,8

Andel heltidsanställda

93%

88%

68%

Sjuklönekostnader (mnkr)

8,1

6,5

5,5

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Behoven ökade under våren i hemtjänsten och
hemsjukvården vilket bland annat medförde att
trycket på korttiden blev stort. Kommunen fick med
anledning av det öppna en avdelning på Ekero i juni.
Det har även skett en ökning inom
funktionsnedsättning.
Sektorn har stora fastighetsfrågor att hantera. De
närmsta åtta åren behöver det byggas 4–5 nya
boenden för funktionsnedsatta och fyra boenden
renoveras. Inom äldreomsorgen pågår
planeringsarbetet för nytt äldreboende i Gällstad
liksom översyn för hur äldreboenden i Ulricehamns
tätort ska formas de kommande 10–20 åren.
Arbetet med digitalisering fortsätter. Det pågår
arbete med både välfärdsteknik och e-tjänster. Här
måste det beaktas hur viktig samverkan med andra
vårdhuvudmän är, exempelvis att säkerställa en
trygg och säker vårdövergång när brukarna rör sig
mellan vårdhuvudmännen.
Även i övrigt ökar behovet av att samverka med
andra kommuner och regionens olika
organisationer, då dessa frågor blir mer omfattande
och mer komplexa. Arbetet sker främst i
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och i
Boråsregionen.
Flyktingmottagandet har fortsatt att minska under
året. Det kom inte någon ensamkommande till
Ulricehamns kommun under 2019 och antalet
kommunplacerade var 66 personer varav 12
kvotflyktingar.

Ekonomisk analys
Volymtal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Antal brukare med hemtjänst
Kostnad externa placeringar
Antal personer med beslut om
daglig verksamhet

466
17,0

474
17,9

453
16,1

135

137

126

Antal externa vårddygn, barn

491

57

0

Väsentliga händelser
Arbetet med heltid som norm var omfattande 2019
och under året infördes nya arbetssätt för
schemaläggning i äldreomsorg, hemsjukvård och
funktionsnedsättning.

Budgetunderskottet beror främst på lägre intäkter
från Migrationsverket, ett par enskilda
individärenden, höga personalkostnader inom
hemsjukvården och externa missbruksplaceringar.
Prognosen efter maj månad var -16,1 mnkr, men ett
omfattande åtgärdsarbete har fått ner avvikelsen
med 10,4 mnkr, främst beroende på minskade
personalkostnader inom äldreomsorgen och
funktionsnedsättning, men även på ett lågt
försörjningsstöd. Dessutom beviljades tilläggsansvar
på 2,5 mnkr för öppning av en avdelning på Ekero.
Processerna äldreomsorg och funktionsnedsättning
visar totalt -0,5 mnkr i budgetavvikelse.
Jämförelsevis har verksamheterna överlag låga
kostnader.
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Individ- och familjeomsorg

Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

26,1
48,9
35,2
58,0

39,3
60,8
38,0
59,5

68,8
71,6
45,4
48,3

Budget

56,0

57,4

53,1

Budgetavvikelse

-2,0

-2,0

4,9

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

77
6,1%

97,7

4,7%

118,8
4,4%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

3,4

4,0

4,2

Sjuklönekostnader (mnkr)

0,9

1,0

1,0

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Väsentliga händelser

Barn och unga har länge varit utan permanent
enhetschef. Hjälp av rekryteringsföretag har lett till
nyanställning som påbörjas i mars 2020. Två
externa placeringar har varit nödvändigt, vilket ger
stora ekonomiska utmaningar.
Ungbo har under året haft placeringar som krävt
utökad personal för att förhindra externa
placeringar.
Intäkterna från Migrationsverket minskar.

Ekonomisk analys
Individ-och familjeomsorgens budgetavvikelse för
2019 landar på -2,0 mnkr. De huvudsakliga
förklaringarna till den negativa avvikelsen är att
budgeten lades med ett intäktsöverskott gällande de
statliga ersättningarna från Migrationsverket, samt
ett par kostsamma individärenden.
Enheterna för HVB samt barn och unga
myndighetsutövning har en negativ budgetavvikelse,
övriga enheter gör goda överskott, främst
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten.

Arbetet med Jobbspåren inom delegation för unga
och nyanlända har utvecklats väl under 2019 och
omfattat förskola, omsorg och lokalvård. Under året
har kommunen tagit emot 66 nyanlända personer,
genom anvisning, egenbosättning och
kvotflyktingar. Till följd av den minskade
invandringen har arbetsmarknadsenheten behövt
minska personalgruppen kraftigt, vilket försätter
verksamheten i en besvärlig sits då behoven är stora.
Försörjningsstöd har en positiv budgetavvikelse, då
arbetslösheten är låg. Utvecklingsarbete med ökad
digitalisering pågår. Våld i Nära Relation arbetar
med regelbundna samverkansmöten med andra
viktiga samhällsaktörer. Fortsatta utbildningar i
systemiskt förhållningssätt. En förste
socialsekreterare har anställts på enheten för
försörjningsstöd.
Barn och unga samt öppenvårdsenheten har extra
fokus på samverkan med sektor lärande. Previct är
en digital metod för missbruksbehandling och del i
att förstärka behandlingsutbudet på hemmaplan och
syftar till att utgöra en del av
hemmaplanslösningarna. Arbetsmiljöverket har
genomfört inspektion på öppenvårdsenheten, utan
anmärkning. Öppenvården arbetar också med
anhörigstöd.
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Funktionsnedsättning
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

102,3
103,9
23,1
24,6

98,4
101,1
20,2
22,8

86,9
92,9
18,9
24,9

27,6

24,4

22,5

2,9

1,5

-2,5

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

196,9
6,7%

194,1

6,2%

183,7
7,4%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

8,1

9,4

13,9

Sjuklönekostnader (mnkr)

2,3

1,8

1,6

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Arbetet i vård- och omsorgscollege
pågår, certifiering är klar för fem år. Aktiviteter för
att öka attraktiviteten för yrket, kvalitetetssäkra
praktikplatser, utbilda handledare, praktikplatsen.se
är infört samt ambassadörsutbildning har skett.
Yrkeshögskole-utbildning för stödpedagog pågår.

Ekonomisk analys
Större behov hos brukare på vissa enheter har
medfört en högre bemanning, det har inneburit att
ersättningen har ökat, i vissa fall täcks det inte fullt
ut på vissa enheter, medans på vissa ses ett positivt
resultat. Anpassningar har gjorts för att möta upp
och förändra bemanning samt samordna
personalresurser. Avlösning och assistans är
områden, där ersättningen inte täcker de faktiska
kostnaderna för personal.
Låga sjukskrivningstal och planering av resurser är
ytterligare förklaring.

Väsentliga händelser

Flytt av gruppbostad samt lokalanpassningar har
medfört vissa kostnader brandåtgärder i en fastighet
har belastat verksamheten med cirka 0,1 mnkr.

Behovet av bostäder för målgruppen ses öka över
tid. Planering pågår för att möjliggöra verkställighet
av beslut om bostad enligt lagen om stöd och
service. Ett nytt funktionsprogram för
gruppbostäder är framtaget.

Vissa intäkter förbättrar även resultatet som till
exempel sålda korttidsplatser liksom försäljning
inom daglig verksamhet.

I början på året har projektering genomförts på fyra
av de befintliga gruppbostäderna som inte
uppfyller kraven. Fållornavägens
gruppbostad flyttade i september till Riddargatan i
samband med renovering av befintlig bostad.
Inom daglig verksamhet pågår ett arbete för att
ersätta lokaler som inte är tillgänglighetsanpassade,
Storgatan 36 samt Villagatan. Behovet av fler platser
ses längre fram och en planering för tillbyggnad
pågår.
Arbetet med heltid som norm har pågått,
utbildningar och ett aktivt arbete inför starten i
oktober med förändrad schemaläggning. Det har
krävt ett stort engagemang och mycket arbete för
chefer och schemaombud, men det har fungerat
förhållandevis väl.
En brukarundersökning genomfördes även under
2019, i syfte att undersöka brukares uppfattning
kring ett antal kvalitetsindikatorer, som ett led i
utvecklingsarbetet följs resultatet inom
verksamheten.
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Äldreomsorg
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

162,8
198,6
38,1
73,8

157,9
194,8
34,7
71,6

147,0
185,4
32,6
71,0

73,9

72,8

69,3

0,0

1,2

-1,6

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

384,3
9,1%

383,1
7,8%

381,9
7,1%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

27,5

25,4

24,4

Sjuklönekostnader (mnkr)

6,5

4,7

3,8

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Omsättning av enhetschefer har lett till flera nya
chefer på enheterna. Under året har antal
enhetschefer och administratörer ökat för att skapa
bättre förutsättningar för ledarskap.
Arbete med högre grundbemanning och flera
gemensamma anställningsomgångar har pågått för
undersköterskor. Verksamheten har under året
beslutat att börja anställa specialistundersköterskor.
För sjätte året i rad visar brukarenkäten
att hemtjänsten har bland de 25 % mest nöjda
kunderna i riket.

Ekonomisk analys
Det totala resultatet visar en positiv budgetavvikelse
på 45 tkr. Det är en positiv budgetavvikelse för året
på personalkostnader med totalt 0,7 mnkr.

Väsentliga händelser

Under året mottogs ett riktat statsbidrag från
Socialstyrelsen på 1,4 mnkr, vilket i sin helhet
har förbrukats.

Äldreomsorgen har haft ett år som präglats av
förändringsarbete gällande schema. Förbättringar
och justeringar har skett löpande.

Beställningen understiger budget med cirka 2 mnkr,
framförallt inne på särskilt boende och
korttidsboende.

Under året har sjukfrånvaron varit högre än
tidigare. Det påverkar verksamheten ekonomiskt
och kvalitetsmässigt.

Sjuklönekostnaden ligger på en negativ
budgetavvikelse med 2,1 mnkr. Övertid har betalats
ut på totalt 3,6 mnkr, inklusive inlösen av flex.

Korttidsenheten har haft ett stort tryck på platser på
grund av brist på särskilt boende för demenssjuka.
Ekero har öppnat upp en extra avdelning med elva
platser för att möta behovet. Solrosen har öppnat en
extra lägenhet.

Året började med negativa budgetavvikelser på
enheterna och en handlingsplan upprättades.
Under hösten har bemanningen anpassats efter
beställning.

Det var en utmaning att rekrytera den mängd
semestervikarier som behövdes samt ett högt antal
sjukskrivningar. Det ledde till att mycket
tid avsattes till att bemanna verksamheten.
Personalstyrkan har i vissa fall varit lägre än
planerat, när andra alternativ inte funnits.
Svårigheterna med att rekrytera till sommaren ledde
till att bemanningsföretag användes.

Ulricehamn ligger bland de 25 procent bästa
kommunerna i riket för nettokostnader för äldre
80+.

Välfärdsteknik som satsats på under året är bland
annat implementering av TES i särskilt boende,
digitala signeringslistor, nyckelfria medicinskåp,
upplevelsecykel, innelarm och lyftstolar.
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Beställning och kvalitet
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

17,8
56,9
329,7
368,9

28,0
49,9
328,0
349,9

26,0
47,7
302,3
323,9

Budget

361,7

343,3

333,0

-7,2

-6,6

9,1

Budgetavvikelse

organisationsförändring där
missbrukshandläggarna kommer att flyttas över till
Individ- och familjeomsorgen under 2020.
Under året har verksamheten haft stora kostnader
för enskilda brukare med stora behov av
kommunala insatser.
Ett par större bostadsanpassningar har skett under
året.

Ekonomisk analys
Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

88,1
8,7

81,4

10,2%

82,1
8,8%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

10,1

9,4

8,0

Sjuklönekostnader (mnkr)

1,5

1,5

1,1

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Väsentliga händelser
Hemsjukvården har under året ett stort underskott
när det gäller personal. I början av 2019 var det
svårt att rekrytera sjuksköterskor vilket ledde till en
del övertid för befintlig personal. Under sommaren
har vi behövt anlita bemanningssjuksköterskor för
att klara av bemanningen och det har emellanåt
varit tufft för dem som varit i tjänst. Sommaren
löpte dock på utan större incidenter eller
kvalitetsbrister. Under hösten har inga
bemanningssjuksköterskor anlitats. Fler rekryterade
sjuksköterskor har också kommit på plats i
verksamheten.

Internt köp- och sälj avseende äldreomsorgen har
gått med överskott. Dock finns ett underskott
gällande hemtjänst extern utförare. Detta beror på
ökade kostnader för insatser enligt
Socialtjänstlagen.
Det finns ett underskott avseende betalansvar till
Södra Älvsborgs sjukhus i början av 2019.
Internt köp- och sälj avseende funktionsnedsättning
har gått med underskott. Orsakerna till detta är ökat
behov hos brukare som redan finns i verksamheten
samt enstaka brukare med väldigt stora behov vilket
lett till stora kostnader.
Det finns ett underskott kopplat till externa
placeringar inom missbruk och socialpsykiatri. En
minskning skedde under andra halvåret.
Hemsjukvården visade ett underskott
främst gällande personal till följd av övertid och
inhyrda bemanningssjuksköterskor.

En ny enhet har öppnat på Ekero under året och
hemsjukvården har organiserat sig i nya lokaler för
att kunna frigöra lägenheter till boende på den nya
enheten.
Chefsrekryteringar har pågått under året och nu
finns det enhetschefer på plats på alla enheter inom
beställning och kvalitet. I delar av verksamheten har
bemanningsföretag anlitats även på chefssidan på
grund av rekryteringssvårigheter.
Under året har ett intensivt samarbete mellan
handläggare på vuxensidan och
behandlingspersonal inom öppenvården lett till fler
individuella lösningar på hemmaplan och färre antal
externa placeringar. I slutet av året genomfördes en
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Sektor lärande
Nettokostnader (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

64,6
133,6
255,4
156,0
609,6

64,2
132,5
254,1
148,7
599,5

*
*
*
*
565,5

Sektorstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm
Sektor lärande

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett under 2018.

Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

93,0
420,6
282,0
609,6

89,0
416,9
271,6
599,5

87,5
386,3
266,7
565,5

Budget

611,9

590,5

565,7

2,2

-9,0

0,2

Budgetavvikelse

Personaltal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

761,1
5,3%

767,6
5,0%

737,7
5,4%

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Ulricehamns kommun har under december -19
skrivit på en överenskommelse med Skolverket
kring en satsning på nyanländas lärande.
Arbetet med heltid som norm har följt planen inom
verksamheterna förskola, grundskola och
Tingsholm.
Sektor lärande har genomgått en betydande
anpassning utifrån ett befarad underskott som
främst gällde verksamhetsområde Tingsholm.
Handlingsplan togs fram med olika åtgärder för
genomförande under pågående år. Det har handlat
om MBL-förhandlingar, omfördelning av personal,
schematekniska lösningar, minskad
undervisningstid till den garanterade nivån.
Under året har verksamheten förskola tilldelats ett
tilläggsanslag på 2 mnkr som gick in i
resursfördelningsmodellen likvärdigt till både de
kommunala som de fristående förskolorna.

Ekonomisk analys
Sektorstöd lärande

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

30,0

28,9

32,9

Andel heltidsanställda

90,0

90,0

87,0

7,9

6,5

6,3

Sjuklönekostnader (mnkr)

Sektorsstödet visar en budgetavvikelse på + 1,7
mnkr.
Förskola

Volymtal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

27

28

29

1 208

1 226

1 134

1073

1046

1 070

2 872

2 847

2 894

33

28

25

947

953

942

6

10

9

Barn i pedagogisk omsorg
Barn i förskolan
Elever i fritidshem
Elever i grundskolan
Elever i grundsärskolan
Elever i gymnasiet
Elever i gymnasiesärskolan
Inskrivna 15 okt.

Väsentliga händelser
Implementering av olika system har genomförts och
pågår.
Fokus på förebyggande och främjande arbete genom
olika utvecklingsinsatser har implementerats och
genomförts.

Förskolan visar ett överskott på 3,1 mnkr.
Överskottet beror på prisöknings-kompensation,
fler sålda interkommunala platser och
föräldraavgifter. Fristående enheter har
kompenserats.
Grundskola
Grundskolan visar ett överskott på 1,6 mnkr.
Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket är
större än tidigare år och ett riktat statsbidrag tillkom
sent under hösten vilket påverkar enheternas
resultat positivt. Även intäkter från
Migrationsverket har bidragit positivt.
Tingsholm
Verksamhetsområde Tingsholm visar ett underskott
på 4,2 mnkr. Avvikelserna beror på högre kostnader
för interkommunal ersättning och
minskade intäkter än budgeterat.
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Förskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

25,6
100,7
58,4
133,6

23,0
101,1
54,5
132,5

*
*
*
*

Budget

136,7

132,9

*

3,1

0,4

*

Budgetavvikelse

Personaltal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

201,0
5,5%

202,3
4,9%

*
*

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

7,5

6,2

*

Sjuklönekostnader (mnkr)

2,1

2,0

*

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett under 2018.

Väsentliga händelser
Förskolan i Ulricehamn bedrivs resurseffektivt
enligt senaste KKiK för 2019. Kostnaden per barn är
lägre än medelvärdet i andra kommuner och
andelen inskrivna barn per årsarbetare är högre än
medelvärdet i andra kommuner. Antalet och
andelen placerade barn i egen verksamhet har ökat
under 2019. Under året har förskolan
uppmärksammat konsekvenser gällande
personaltäthet, pedagogers förutsättningar i form av
planerings- och reflektionstid för att bedriva och
utveckla undervisningen, samt stödinsatser för barn
i behov av särskilt stöd.
Förskolan i Ulricehamns kommun har en relativt
god förskollärartäthet. Nationellt har verksamheten
förskola en utmaning när det gäller
kompetensförsörjning. Förskolan inom Ulricehamns
kommun har märkt av konkurrenskrafterna från
närliggande kommuner både gällande lön och
personaltäthet. Andelen förskollärare har minskat
under 2019.

Arbetet med Heltid som norm har pågått under hela
2019.
Den nya läroplanen implementeras i förskolan
genom föreläsning, kollegialt lärande med
handledning och litteraturstudier.
Läslyftet har avslutats efter två år och
utvecklingsinsatsen ger direkta resultat på
undervisningen och barnens lärande.
I mars genomfördes en gemensam
kompetensutvecklingsdag gällande normkritik och
normkreativitet.

Ekonomisk analys
Överskottet kan förklaras av att budgeten för
interkommunala ersättningar och ersättningar till
fristående enheter 2019 räknades upp med
prisökningskompensation på +0,9 mnkr och
ytterligare 0,4 mnkr tillfördes från förskolans
tillfälliga ramökning på 2 mnkr.
Högre intäkter än budgeterat på grund av fler sålda
platser till andra kommuner, 0,6 mnkr och från
föräldraavgifter, 0,6 mnkr. Specialpedagogerna
visar överskott på 0,6 mnkr.
Förskolans enheter visar ett underskott på 0,6 mnkr
och intraprenaden -0,4 mnkr. Detta täcks av att det
centralt avsatts mer medel för täcka ett ökat
barnantal under verksamhetsåret. Barnantalet vid
årets slut visade sig inte ha haft den ökning som
förväntats.
Fristående enheter har kompenserats. Utfallet 2019
visade att den budgeterade pengen per barn varit för
låg.

Vårdnadshavare är påkopplade i Infomentor och
kan följa sitt barns utveckling genom pedagogernas
dokumentation i barnets portfolio samt ta del av
annan information.
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samverkan mellan Närhälsan, sektor välfärd och
sektor lärande.

Grundskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

41,3
196,9
99,8
255,4

35,5
193,5
96,0
254,1

*
*
*
*

Budget

257,0

250,0

*

1,6

-4,1

*

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

351,7
5,1%

355,4
5,4%

*
*

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

14,3

15,1

*

Sjuklönekostnader (mnkr)

4,0

3,2

*

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett under 2018.

Väsentliga händelser
Ulrikaskolan har fått förstärkning med 100 procent
biträdande rektor från och med januari 2019.
Måluppfyllelsen i årkurs 1-6 visar på en negativ
avvikelse jämfört med tidigare år medan
måluppfyllelsen för årkurs 7-9 tvärtemot visar på ett
förbättrat resultat. Decemberbetygen visade en
positiv utveckling vilket också betygen i juni höll fast
vid och ett visst trendbrott kan skönjas.

Grundskolan läser efter en stadieindelad timplan för
årskurs 1-3, årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9.
Förskoleklass är numera en obligatorisk
skolform. Samtliga förskoleklasser läser fem
dagar/vecka.
Från och med 1 juli 2019 är det krav på
lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa
och ansvara för undervisning i fritidshemmet.

Ekonomisk analys
Kostnader för interkommunala ersättningar,
ersättningar till fristående enheter samt
fritidshemsavgift visade ett mindre underskott om
0,5 mnkr. Underskottet vägdes upp av skolskjuts
och en budgetreserv.
Två biträdande rektorer där finansiering för den ena
har skjutits till från sektorchef och den andra tas
inom ramen av statsbidrag likvärdig skola.
Enheterna redovisar ett överskott om 1,3 mnkr.
Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket är
större än tidigare år och ett riktat statsbidrag tillkom
sent under hösten vilket påverkar enheternas
resultat positivt. Även intäkter från
Migrationsverket har bidragit positivt.

Kommunen är skyldig att erbjuda sommarskola för
de elever i årskurs 8 och 9 som inte fått fullständiga
betyg för att bli behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Cirka 50 elever deltog i
sommarskolan och 80 procent av eleverna prövades
till ett godkänt betyg, framförallt i matematik.
Obehöriga lärare får kompetensutbildning genom en
intern obligatorisk utbildningsinsats och alla
obehöriga lärare har en mentor.
Grundskolan har en gemensam lärplattform,
Infomentor.
Samarbetet med Västra Götalandsregionen och
skolmodellen PALS med stöd av projektledare
pågår.
Samarbetet pågår med SKR utifrån
hälsobaserad skolmodell årskurs 7-9 i fokus. En
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och lärande har bidragit till en medveten ökning av
antalet pedagoger i verksamheten.

Tingsholm
Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

24,1
103,9
76,2
156,0

27,9
102,6
74,0
148,7

*
*
*
*

Budget

151,8

142,3

*

-4,2

-6,4

*

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

183,0
4,6%

184,1
4,3%

*
*

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

7,7

6,5

*

Sjuklönekostnader (mnkr)

1,5

1,0

*

*Jämförelsesiffror ej möjligt då organisationsförändringar har
skett under 2018.

Väsentliga händelser
En stor del av hösten 2019 ägnades till
budgetarbete. Ett förmodat eskalerande
budgetunderskott har krävt en hel del arbete för
samtliga enheter. Det har handlat om MBLförhandlingar, omfördelning av personal,
schematekniska lösningar och så vidare.
Minskad schablonersättning under året samtidigt
som eleverna fanns kvar i verksamheten på både IM
och vuxenutbildningen har utmanat
verksamheterna. Höga kostnader för
modersmålslärarna och studiehandledarna har
inverkat negativt på verksamheten.

En bred utbildningsinsats arrangerad i
Specialpedagogiska Skolmyndighetens regi (SPSM),
har inneburit en bred kompetenshöjning inom
särskolorna. Ett kollegialt lärande med fokus på
särskolans styrdokument, lärande &
förhållningssätt, diagnosen utvecklingsstörning.

Ekonomisk analys
Interkommunala ersättningar och ersättningar till
fristående enheter visar ett underskott om 1,9 mnkr.
På samtliga enheter har återhållsamhet i
anställningar tillämpats.
För IM, Välkomsten, Förberedelseklass åk 1-9
blev budgetavvikelsen -0,8 mnkr och för
Modersmålsenheten blev budgetsavvikelsen -4,7
mnkr. Avvikelserna beror på lägre intäkter av
schablonersättning. Musikskolan gjorde ett
överskott på 1,0 mnkr. Totalt för enheten är
underskottet -4,5 mnkr.
Nationella programmen och särskolorna
uppvisar en budget i balans.
Vuxenutbildningens något oväntade överskott
om 2,1 mnkr handlade till största del på sent
inkommen ersättning från Migrationsverket.
Resterande överskott beror på icke tillsatta
vakanser, minskad semesterlöneskuld, den
allmänna återhållsamheten inom
verksamhetsområdet samt minskade kostnader
gällande It.

Organisation- och utvecklingsarbetet inom
vuxenutbildningen pågår bland annat kring VOcollege, lokala jobbspår, flexibla studieformer
och Lärcentrum. Vux arbetar med organisationen
genom att anpassa verksamheten efter givna
förutsättningar samt genom att se över antalet
deltagare, kursutbud och andra faktorer som styr.
Detta till trots är det utmanande att nationella
riktlinjer tillkommer med relativt kort
framförhållning.
I särskolans verksamhet är flera
utvecklingsområden igång och under utveckling. Ett
strategiskt arbete i synnerhet gällande lokaler och
anpassade miljöer. Ett fokus på elevernas utveckling
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Sektor service
Nettokostnader (mnkr)

denna gång, både sportsligt och publikmässigt med
cirka 45 000 besökare.
Utfall Budget
2019 2019

Sektorstöd service
Fastighet
It
Kommunservice

Utfall
2018

2,3
1,0
-0,8
24,1

2,9
0,6
0,0
25,3

2,1
-1,8
-0,6
24,8

5,4

6,9

6,2

Kultur och fritid

47,2

48,3

47,4

Sektor service

79,2

83,9

78,1

Resultat (mnkr)

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

247,2
112,8
213,6
79,2

240,1
111,7
206,5
78,1

232,9
108,3
195,8
71,2

83,9

81,1

74,4

4,7

3,0

3,2

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

233,4
8,0%

233,3
7,6%

235,0
6,2%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

14,3

14,3

13,7

Andel heltidsanställda

95%

95%

88%

Sjuklönekostnader (mnkr)

2,7

2,7

1,9

Volymtal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Antal telefonsamtal till växeln

54 034

54 206

51 146

Förvaltade kvadratmeter

168 868

168 000

162 943

Antal besök på simhallen

78 576

80 332

89 080

Antal besök på biblioteket

67 961

70 960

75 542

7 010

6 231

5 076

836 581

870 332

875 900

Kost

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Volym av it-enheter
Antal serverade luncher

Väsentliga händelser
Den största händelsen under året för kultur och
fritid var naturligtvis världscuptävlingarna på
skidor. Det arrangerades på ett utmärkt sätt med
hela världseliten på Lassalyckan, helgen 26–27
januari. Arrangemanget blev mycket lyckat även

Ungas fritid är en ny enhet inom verksamhet kultur
och fritid sedan februari 2019. Under vecka nio
flyttade fritidsgården Forum och personal sin
verksamhet till Ungdomens hus. Enheten arbetar
mer mobilt genom olika satsningar som till exempel
familjelördagar och ökad närvaro på skolorna. Antal
besökare har ökat under året på Ungdomens hus.
Under inledningen av året anpassades öppettider på
sim- och sporthallen och nu har
motionsanläggningen och badet gemensamma
öppettider. Verksamhetsutbudet har utvidgats med
fler bastusittningar, babysim-, minisim- och
simskolegrupper. Under senhösten stängdes cafét i
sim- och sporthallen då den externa hyresgästen
valde att avsluta sin verksamhet. Även
vattenrutschkanan i badet fick stängas efter den
årliga inspektionen.
Kommunservice har arbetat fram ett avtal med
Postnord gällande leverans av post i kransorterna.
Förändringen innebär att kransorterna får
leveranser och hämtning av post fem dagar per
vecka.
Enheten park och skog inom verksamhet
kommunservice har under året röjt stora områden
med bostadsnära skog. Dels med egen personal men
även med upphandlad entreprenör. Detta har
fungerat bra och varit uppskattat av
kommuninvånarna.
Lokalvården har köpt in ett system som ska
underlätta att bemanna rätt i framtiden.
Städarkitekten som systemet heter kommer att
uppdateras med bland annat ritningar och material
på golv. På sikt kommer städarkitekten generera en
tidsåtgång för lokalvård på respektive enhet.
Kommunen har tecknat ett nytt avtal för kemikalier
och förbrukningsmaterial via SKL Kommentus.
Avtalet har påverkat kommunen negativt då de
artiklar som tidigare har använts fick en betydligt
högre prisbild. Lokalvården som har påverkats mest
har med anledning av detta fått byta ut en del
produkter.
It genomförde en upphandling av ny licenspartner
under våren och ett nytt avtal har tecknats kring
Microsoftlicenser. It har lagt ner mycket arbete för
att få till ett bra avtal som inte har inneburit några
ökade kostnader.
Under våren träffade It ett antal leverantörer och
tittade på lösningar vad gäller lagring och backup.
Under hösten har ett förfrågningsunderlag arbetats
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fram för att möjliggöra en upphandling under
början av 2020.
It har idag två kontor, ett i Ulricehamn och ett i
Tranemo. Enheten har blivit uppsagda från sina
lokaler och nu pågår arbetet med att hitta nya
lokaler. I första hand letar It efter en gemensam
lokal för båda kommunerna.
Sektor service har under året arbetat aktivt med
heltid som norm. Först ut i skarpt läge var
verksamhet kost. Verksamheten beslutade sig att
använda sig av central schemaläggning från
planeringsfunktionen. Den 26 augusti var den första
dagen för nya scheman.
Under våren undertecknades ett nytt
livsmedelsavtal av Ulricehamns kommun och de nya
samarbetskommunerna, Bollebygd, Svenljunga och
Tranemo. I samband med nytt avtal har
kommunerna tillsammans rekryterat en
måltidsstrateg som har ansvar att följa upp
nuvarande avtal men även genomföra kommande
upphandlingar åt verksamheten.
En utmaning inom verksamhet kost gäller
rekrytering av utbildade kockar. Framförallt är det
få personer med behörighet som söker i samband
med annonsering. Verksamheten arbetar aktivt för
att få in duktiga medarbetare till verksamheten och
ett av verktygen som används är validering. Tanken
med validering är att måltidsbiträden med lång
erfarenhet ska få möjlighet att validera sina
kunskaper till kock och därmed få en
anställningsbarhet inom kockyrket.
En omorganisation har under året gjorts i
ledningsgruppen för verksamhet kost. Tidigare har
ledningsgruppen bestått av verksamhetschef, tre
enhetschefer och administratör. I dag består
ledningsgruppen av verksamhetschef och fyra
enhetschefer, tanken med förändring har varit att
respektive enhetschef ska få färre underställda
medarbetare samt färre antal kök under sig.

avviker positivt med cirka 4,9 mnkr och samtliga
verksamheter har ett överskott här. Avvikelsen
bottnar i vakanser under pågående rekryteringar,
partiella föräldraledigheter, tjänstledigheter och
sjukfrånvaro som har tillsatts med egen pool eller
inte ersatts fullt ut.
Kultur och fritid redovisar ett överskott jämfört med
budget om cirka 1,0 mnkr. Utfallet beror främst på
1,0 mnkr som betalats ut från Ulricehamn Ski Event,
enligt det avtal som tecknades för
världscupsarrangemanget. Hälften av dessa medel
budgeterades för 2019 och hälften budgeterades för
2020. På grund av redovisningsregler har hela
beloppet intäktsförts 2019. Verksamheten har också
ökade intäkter på simhallen samt uthyrning av
båtplatser och fotbollsplaner.
It redovisar ett överskott med drygt 0,8 mnkr och då
är Tranemos andel borträknad. Det positiva
resultatet beror till största delen på att
personalkostnaderna är lägre än budgeterat med
anledning av att frånvarande personal inte har
ersatts fullt ut.
Fastighet redovisar ett underskott jämfört med
budget med om cirka 0,4 mnkr. Anledningen till
underskottet beror på elkostnaderna har blivit högre
jämfört med budget. Även ett pumphaveri i ishallen
samt en förstudie för simhallen har påverkat
avvikelsen.
Kost redovisar ett överskott jämfört med budget om
cirka 1,5 mnkr. Utfallet beror på att
personalkostnaderna är lägre jämfört med budget
och orsaken är vakanser och sjukfrånvaro inte har
kunnat ersättas fullt ut.
Kommunservice redovisar ett överskott jämfört med
budget på drygt 1,2 mnkr. Överskottet förklaras
främst av att enheten har haft lägre
personalkostnader jämfört med budget, störst är
avvikelsen på lokalvården.

Verksamhet fastighet har under året arbetat med att
förändra organisationen till en mer effektiv
verksamhet. Det innebär att de mobila teamen har
avvecklats. Fastighetsskötseln har tidigare varit
fördelad i tre geografiska grupper men en övergång
har nu skett till fastighetsansvariga.
Fastighetsskötarna kommer att arbeta mer flexibelt
och utgå från gemensam lokal.

Ekonomisk analys
Sektor service redovisar ett överskott jämfört med
budget om cirka 4,7 mnkr. Personalkostnaderna
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Koncernföretag

miljödomstolen.

Ulricehamns Stadshus AB
Belopp (mnkr)

2019 Budget
2019

2018

Intäkter
Kostnader

0,4
-0,9

0,4
-1,0

0,4
-1,1

Resultat efter
fin. poster

-0,5

-0,6

-0,7

Koncernbidrag

1,3

1,3

1,3

Resultat före skatt

0,8

0,7

0,6

Väsentliga händelser
Under 2019 har Ulricehamns Stadshus AB hållit tre
ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämma hölls 10
april. Två dialogmöten har hållits med Näringsliv
Ulricehamn AB och ett med STUBO AB.
Under 2019 har bolagets lån amorterats med
10 mnkr och räntenivåerna har sjunkit efter
omsättning av befintliga lån.

Resultatet 2019 uppgick efter koncernbidrag till
0,6 mnkr, vilket är något högre än föregående år
vilket kan hänföras till lägre räntekostnader.

UEAB

Intäkter
Kostnader

Resultat efter
fin. poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt

2019

Budget
2019

2018

267,3
-219,9

256,0
-210,3

260,6
-209,2

47,4

45,7

51,4

-10,0

-10,0

-9,5

37,4

0,1

0,3

Personaltal
2019
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

77,0
3,8%

Förän2018 ndring
72,0
3,6%

Etapp tre av fyra i arbetet med att sluttäcka den
gamla deponin på Övreskogs återvinningscentral
har påbörjats för att genomföras under 2020. Byte
av entreprenör för insamling av hushållsavfall samt
insamling av matavfall, utsorterat i svart påse, för
vidare behandling till biomull och biogas
genomfördes under våren.
Under 2019 har arbetet med att ansluta hushåll och
företag till fibernätet främst koncentrerats till
landsbygden.
Utökat Koncessionsområde (elnät) har godkänts av
Energimarknadsinspektionen.

Ekonomi

Ekonomi

Belopp (mnkr)

Kommunen växer och projektering av nya områden
för bostäder och företag sker i hög takt. Under året
har, förutom ett antal enskilda nyanslutningar, ett
nytt bostadsområde förberetts för att anslutas till
vår infrastruktur. Efterfrågan av nya anslutningar
till fjärrvärmenätet är god och både bostäder,
industrier och förskolor har anslutits.

5,0
0,2%

Väsentliga händelser

Bolaget har under 2019 beslutat att byta
redovisningsprincip och betraktar överuttag från
VA-verksamheten som en skuld som ska återföras
till taxekollektivet.
Övergången till ny redovisningsprincip har gjorts i
enlighet med föreskrifterna i kapitel 10 i K3, vilket
innebär att full retroaktivitet tillämpas och att
jämförelsetalen för 2018 har räknats om.
Förändringen innebär en omklassificering mellan
obeskattade reserver och skuld till VA-kollektivet.
Det medför en övergång till restvärdesavskrivning
och att en latent skatt har bokförts med 6,2 mnkr för
2019.
Överuttaget ska användas för att möta framtida
investeringsbehov och eventuella underskott inom
VA-verksamheten. Den nya principen ökar
transparensen samt stärker självkostnadsprincipen.
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 51,4
mnkr (55,1 mnkr). Resultatet efter finansiella poster
uppgår till 47,4 mnkr (51,4 mnkr). Avkastning på
genomsnittligt eget kapital är 13 procent (16
procent) och soliditeten uppgår till 51 procent (50
procent). Investeringarna uppgår till 108,8 mnkr
(94,6 mnkr). Fiber och elnät är de verksamheter
som har investerat mest.

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter
har fortsatt. Arbetet med detaljplanen har fortsatt
under 2019 och har nu överklagats till Mark och
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STUBO AB
Belopp (mnkr)
Intäkter
Kostnader

NUAB
2019 Budget
2019

2018

78,9
-72,1

76,1
-70,6

81,6
-73,3

Resultat efter
fin. poster

6,8

5,5

Koncernbidrag

0,0

Resultat före skatt

6,8

Personaltal
2019
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

23,0
7,1%

Belopp (mnkr)

2019 Budget
2019

2018

Intäkter
Kostnader

2,1
-10,7

1,4
-10,1

1,7
-9,9

8,3

Resultat efter
Fin. poster

-8,6

-8,7

-8,2

0,0

0,0

Koncernbidrag

8,7

8,7

8,2

5,5

8,3

Resultat före skatt

0,1

0,0

0,0

Förän2018 ndring
20,0
11,6%

3,0
-4,5%

Personaltal
2019
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

7,4
4,4%

Förän2018 ndring
7,8
1,2%

-0,4
3,2%

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser

Under 2019 färdigställdes arbetet med Karlslätt –
trygg och trivsam utemiljö med stadsodling, lekplats
och aktivitetsyta.

Under året har bolaget arbetet intensivt med
företagsklimatfrågan. Bakgrunden till arbetet är de
resultat som näringslivsklimatet har fått på Svensk
Näringslivs ranking, SKL:s Insiktsarbete och
Företagarnas undersökning. Det har varit flertalet
möten både med företag, olika avdelningar på
kommunen samt regionala aktörer.

STUBO har även arbetat med att förbättra
säkerheten och trivseln kring sina parkeringsplatser.
Tydligare skyltning och markering samt ökad
övervakning är ett sätt att få bukt med
felparkeringar och dumpade fordon.
Solrosen äldreboende, etapp fyra, med
fasadrenovering och byte till energisnålare fönster
har färdigställts under 2019. Arbetet med fasad- och
fönsterbyten på Villavägen i Marbäck slutfördes
även under året.
En nybyggnation av lokaler för STUBO:s
verksamhet pågår på Jönköpingsvägen 53.

Ekonomi
Resultatet för 2019 visar ett överskott på 6,8 mnkr
före skatt (8,3 mnkr). Bolaget visar ett positivt
resultat tack vare energibesparande åtgärder, mil
och snöfattig vinter samt hög uthyrningsgrad
Avkastningen för verksamhetsåret är 5,3 (5,6%).
Det egna kapitalet uppgår till 135,9 mnkr, vilket
innebär en soliditet på 31 % (30%).
Skuldsättningsgraden är 2,2% (2,3%) samt
belåningsgrad fastigheter är 68,3 % (68,7%). Den
sammanlagda ekonomiska vakansgraden
(hyresbortfall i kronor) under året var 1,0 % (1,7 %).
Bostadshyran höjdes i genomsnitt med 2,25 %.

Arbetet med etableringar har intensifieras och
under hösten har förfrågningarna ökat både på
industri/logistik men även efterfrågan på
sällanköpshandel.
Under hösten har det erbjudits Drop in tider för att
starta eget, vilket har mottagits väl.
I arbetet med Citys visionsarbete har man nu
påbörjat en förankring och genomförande fas
utifrån styrgruppens och workshops delarna.
Inom besöksnäringen har det under året pågått och
pågår fortfarande flera samarbeten i Boråsregionen
kring utveckling av företag, produkter och leder
tillsammans med kommunalförbundet.

Ekonomi
Bolaget gör ett litet överskott för året, knappt
0,1 mnkr (0,0 mnkr). Detta beror på att erhållet
koncernbidrag täcker underskottet i bolaget.
Omsättningen har ökat med cirka 0,4 mnkr, vilket
kan hänföras till ökade intäkter i samband med
världscupen i längdskidor samt sponsorintäkter vid
Näringslivsgalan. Dock har övriga externa kostnader
har ökat i samma nivå som intäkterna då inköp
gjordes i samband med galan.
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Nämnder
Miljö- och byggnämnd
Sedan 2019-01-01 har Ulricehamn inte längre haft
gemensam nämnd med Tranemo. Ulricehamns
miljö- och byggnämnd fullgör kommunernas
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
livsmedelsområdet samt inom byggområdet utifrån
plan- och bygglagen, beträffande ärenden och andra
uppgifter som avser myndighetsutövning mot
enskild. Miljö- och byggnämnden har även ansvarat
för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och
förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter
avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen,
tobakslagen och lagen om handel med receptfria
läkemedel som avser myndighetsutövning mot
enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen. Nämnden består av 7 politiker och 7
ersättare från.
Under 2019 hanterades 154 ärenden, varav 47 miljö59 bygg- och 48 allmänna ärenden av nämnden vid
11 sammanträden. Under året har bland annat lov
för en utbyggnad av Götessons logisic centre på
Rönnåsen beviljats. Dessutom har lov beviljats för
Tre Rosors förskola samt för flerbostadshus på
Fahlmansgatan. När det gäller miljöärenden har
strandskyddsdispenser dominerat och under 2019
var första året där försäljning av tobak var
tillståndspliktigt, vilket handläggs av miljöenheten.
Utöver detta fattades på nämndens uppdrag 885
delegationsbeslut inom bygg, samt 835
delegationsbeslut inom miljö- och
livsmedelsområdet. På alkoholsidan fattades 22
delegationsbeslut.
Tillsynsarbetet följer de av miljö- och byggnämnden
antagna tillsyns- och kontrollplaner som följs upp
tertialvis. Tillsynen har 2019 följt planerna i stort
men med vissa brister på grund av vakanser.
Miljö- och byggnämndens verksamhet framkommer
mer detaljerad i byggenhetens och miljöenhetens
verksamhetsplaner.

Individnämnd
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten
och den kommunala hälso- och sjukvården som
avser myndighetsutövning mot enskild.
Individnämnden fullgör vidare kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning
mot enskild.

Individnämnden består av tre ledamöter och tre
ersättare. Under 2019 hade nämnden 11 ordinarie
sammanträden och 2 extrainkallade sammanträden.
Huvuddelen av de ärenden som behandlas på
individnämnden kommer från verksamhet Individoch familjeomsorg. Nämnden har även fattat beslut i
fyra ärenden som gällde assistans i samband med
skolskjuts. Nämndens ansvarsområde har under
2019 utökats med beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade samt elevresor. fattat 3 beslut i
ärende som rör myndighetsutövning mot enskild
inom utbildningsområdet.
Exempel på ärendetyper som behandlas av
nämnden:
•
•
•
•
•
•
•

Beslut att bevilja bistånd i form av boende i
familjehem, HVB eller stödboende
Övervägande om fortsatt placering i
familjehem, HVB eller stödboende
Ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVU respektive LVM
Medgivande att bli familjehem
Ansökan om vårdnadsöverflytt
Avbrytande av faderskapsärende
Yttrande vid adoption

IT-nämnd
Den gemensamma nämnden fullgör de
samverkande kommunernas uppgifter inom ITområdet. Syftet med kommunernas samverkan är
att klara den allt högre grad av digitalisering som de
kommunala verksamheterna kräver utefter den
utveckling som sker i samhället och i omvärlden.
Samverkansnämnd It är en renodlad utförarnämnd
vars uppgift är att följa det ramuppdrag som
respektive kommunstyrelse ger nämnden inför
verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv,
ändamålsenlig, funktionell och säker It-drift erhålls.
Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med
att stödja de utvecklingsprojekt inom It-området
som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen
beslutat.
Nämnden har under 2019 sammanträtt vid fyra
tillfällen. Nämnden följer upp support, redovisning
avbrott och incidenter samt hur beredskapen
nyttjats efter varje tertialredovisning. Det fjärde
mötet ägnas åt nästa års ramuppdrag.
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Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden är kommunens beslutande
organ för åtaganden enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Krisledningsnämnden har befogenhet att
överta hela eller delar av beslutanderätten för
kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de
beslut som en eventuell uppkommen krissituation
kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämnden har inte genomfört något
protokollfört sammanträde under 2019 men ett
information- och utbildningsträff har hållits under
året.

Valnämnd
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
vad som föreskrivs i vallagen och övriga
författningar som gäller allmänna val. Valnämnden
har under år 2019 genomfört val till
Europaparlamentet.
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Revisionsberättelse
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Revisionen
Resultat (mnkr)
Verksamhetens kostnader
Avvikelse mot budget

Budget
2019 2019
1,0
0,5

1,5
*

Nämnderna och förvaltningen
2018
1,4
0,1

Valda revisorers uppgifter
Uppdraget som vald revisor är självständigt och
oberoende i förhållande till medrevisorerna
(regleras i Kommunallagen, kap 9). "Revisionen"
utgör alltså inte en kommunal nämnd.
Vi granskar i den omfattning som följer av god
revisionssed verksamhet som bedrivs inom
nämnder, styrelsers och beredningars
verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillräcklig. Lekmannarevisorerna för kommunens
bolag utses ur gruppen valda revisorer. Revisorerna
biträds av en sakkunnig anställd på 40 procent.
Lekmannarevisorerna kan också välja att biträdas av
den sakkunnige.

Årets verksamhet

Vi har genomfört möten med flera av kommunens
nämnder (kommunstyrelsen, individnämnden,
miljö- och byggnämnden och samverkansnämnd
IT). Ordförande och vice ordförande samt
tjänstepersoner har bjudits in. Syftet med dessa
möten var att få en heltäckande bild av nämndens
verksamhet, ekonomi och samordning/styrning
inom kommunkoncernen. Under 2019 har vi också
regelmässigt bjudit in företrädare för förvaltningen,
sektorchefer, stabschefer och verksamhetschefer.
Syftet med mötena har varit att bilda oss en
uppfattning av respektive sektors förutsättningar att
utföra sina uppdrag och nå uppsatta mål, men också
för att få svar/förklaringar till olika förhållanden.
Genomförda och pågående granskningar:
•

•

•

Kommunkoncernen
Vi har genomfört möten med samtliga kommunala
bolag. Ordförande och verkställande direktör har
bjudits in. Syftet med dessa möten var att bland
annat få en heltäckande bild av respektive bolags
verksamhet, ekonomi och samordning/styrning
inom kommunkoncernen.
Lekmannarevisorerna har upprättat
granskningsrapporter för respektive bolag.
Rapporterna är överlämnade till årsstämmorna och
bifogas revisionsberättelsen för kommunen.
Granskningarna har bland annat behandlat
samordning, styrning, ledning, verksamhet,
ekonomi, risk och intern kontroll inom respektive
bolag.

•

•

•

Granskning av rutiner kring intern kontroll
bifogades revisionsberättelsen utan
följebrev.
Granskning av investeringsprocessen.
Rapport och följebrev överlämnade till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
maj 2019
Granskning av kommunstyrelsens
måluppfyllelse avseende sektor
samhällsbyggnad och miljö. Rapport och
följebrev överlämnade till kommunstyrelsen
i maj 2019
Granskning av stöldbegärliga inventarier.
Rapport och följebrev överlämnade till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
januari 2020
Granskning av rutiner vid kontanthantering.
Rapport och följebrev överlämnade till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
januari 2020
Granskning av konsthantering. Rapport och
följebrev överlämnade till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige i februari 2020

Beredningar
Under 2018 planerade vi att granska någon eller
några beredningar men på grund av kommunens
egna översyn av förutsättningarna för
beredningarna avvaktade vi med granskning. Vi har
inte heller under 2019 genomfört någon granskning.
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Väsentlighet och risk

Övrigt

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

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

Intern kontroll

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

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

Ansvarsprövning
Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse
lämnad till kommunfullmäktige
Kommunens delårsrapport: Utlåtande och
granskningsrapport lämnad till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Kommunens donationsstiftelser med förmögenhet
understigande 10-prisbasbelopp: Rapport och
revisionsberättelser lämnas till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Förutom ovan presenterad verksamhet har vi
årligen informationsutbyte med
kommunfullmäktiges presidium.
Vi inbjuder regelmässigt företrädare för
kommunens verksamheter till våra sammanträden
för att på så sätt erhålla information. Vi deltar i
nätverksträffar med övriga förtroendevalda
revisorer i regionen.

Framtiden
Vi har en revisionsplan som grund för vårt arbete. Vi
uppdaterar planen fortlöpande.
Under 2020 kommer revisorerna bland annat
fortsätta arbetet med att pröva kommunkoncernens
interna kontroll, granska kommunens strategi för
rekrytering av personal, granska grundskolans
måluppfyllelse samt följa upp resultatet av
fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk
hushållning”.
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