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§ 2020/228 
 

Budget och verksamhetsuppföljning augusti 2020 
Dnr 2020/489 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2020-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
73,8 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 18,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 60,5 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2020 är följaktligen 42,5 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 10,9 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 31,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till de extra 
statsbidrag som betalats ut som stödåtgärder med anledning av Corona-pandemin. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 202,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till ca 463,6 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 141,3 mnkr (2019: 75,0 mnkr). 
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 1 
oktober.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-09-21 från ekonomichef  
2 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2020 
3 Rapport - Mål GEH Budgetuppdrag T2 2020 
4 Månadsrapport_2020-08-31_riskkontroll 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-21 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsuppföljning 
augusti 2020 
Diarienummer 2020/489, löpnummer 2751/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2020-08-31, samt 
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020. I rapporten sammanfattas 
bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika 
verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning, pensionsportföljen mm. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 
73,8 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 18,0 mnkr. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 prognostiseras uppgå till 60,5 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen för 2020 är följaktligen 42,5 mnkr högre än budget. 
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse 
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 10,9 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms 
bli 31,6 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till de extra 
statsbidrag som betalats ut som stödåtgärder med anledning av Corona-pandemin. 
 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 202,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2020 uppgår till ca 463,6 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
augusti uppgår till 141,3 mnkr (2019: 75,0 mnkr). 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2020 
2 Rapport - Mål GEH Budgetuppdrag T2 2020 
3 Månadsrapport_2020-08-31_riskkontroll 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
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Ekonomisk översikt 
 

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

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

I delårsrapporten per 2020-08-31 har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
använts som vid årsbokslutet. 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar 
perioden januari till och med augusti. I 
delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska 
resultatet lika precist som i årsbokslutet, men 
betydande kostnads- och intäktsposter 
redovisas på rätt redovisningsperiod. 

 

Delårsbokslut – 

koncernen 

Koncernredovisningen för Ulricehamns 
kommun omfattar utöver kommunen även 
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi 
AB, STUBO AB,  Näringsliv Ulricehamn AB 
och Hössna 1:26 i Ulricehamn AB. 

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti 2020 
uppgår till 124,1 mnkr (2019: 91,9 mnkr). 

 
Ulricehamns Stadshus AB 
Resultatet till och med augusti 2020 uppgår till 
0,6 mnkr (2019: 0,6 mnkr). Prognosen för 
helåret uppgår till 0,7 mnkr, vilket är i nivå 
med budget.  

Ulricehamns Energi AB  
Resultatet före skatt, koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner till och med augusti 
2020 uppgår till 21,8 mnkr (2019: 23,4 mnkr). 
Prognosen för helåret är -31,7 mnkr, vilket är 
31,8 mnkr sämre än det budgeterade resultatet 
på 0,1 mnkr. Underskottet hänförs till en 
bokförings- och skatteteknisk justering efter 
att bolaget bytte redovisningsprincip 
föregående år.  

Investeringarna beräknas uppgå till 
108,4 mnkr (budget 2020: 122,1 mnkr). 

STUBO AB  
Resultatet till och med augusti uppgår till 
20,4 mnkr (2019: 6,5 mnkr).   

Från och med 1 januari höjdes bostadshyrorna 
med 2,2 % jämfört med budgeten på 2,95%. 
Debitering för p-platser med övervakning 
införs successivt under 2020 för central- och 
kringorten. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 
21,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än 
budgeterat.  

Näringsliv Ulricehamn AB  
Resultatet till och med augusti inklusive 
koncernbidrag uppgår till 1,0 mnkr (2019: 
0,4 mnkr). Prognosen är att följa budget vid 
årets slut. Helårsbudgeten är 0 mnkr.  

  

Väsentliga händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter 

balansdagen.

ulricehamn.se 
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Delårsbokslut - 

kommunen 

I det ekonomiska resultatet för perioden 
januari-augusti finns säsongsvariationer och 
andra effekter som gör att resultatet inte är 
”åtta tolftedelar av ett helårsresultat”. En 
sådan effekt är till exempel att perioden 
januari till och med augusti omfattar hela 
sommarlovet för elever i skolan. Det är också 
en period med oproportionerligt stort 
semesteruttag (juni-augusti), vilket innebär att 
semesterlöneskulden per 2020-08-31 är 
betydligt lägre än vid senaste årsskiftet. 

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

Det ekonomiska resultatet för perioden januari 
till och med augusti uppgår till 73,8 mnkr, 
vilket kan ställas i relation till det budgeterade 
resultatet för helåret som uppgår till 
18,0 mnkr. Det ekonomiska resultatet för 
motsvarande period förra året uppgick till 
67,7 mnkr.  

Soliditeten per den 31 augusti 2020 uppgick till 
cirka 62,8 %, vilket är en försämring då 
balansomslutningen har ökat i högre takt än 
det egna kapitalet.  

Kommunen har en låneskuld som uppgick till 
565 mnkr per 2020-08-31. Utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till 
cirka 603,5 mnkr. 
 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 

 

 

Ekonomisk översikt – 

kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2020 uppgår 
till +60,5 mnkr.  

Resultatet 2019 uppgick till +55,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2020 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en högre nivå jämfört med 
föregående år. 

Investeringarna under perioden 
januari-augusti uppgår till 141,3 mnkr 
(2019: 75,0 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2020 
Kommunens ekonomiska resultat för 2020 

prognostiseras uppgå till 60,5 mnkr. Det 

budgeterade resultatet för året uppgår till  

18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 

2020 är följaktligen 42,5 mnkr högre än 

budget. Resultatet påverkas positivt framförallt 

av de extra statliga bidrag som har delats ut 

under året samt att sjuklönekostnader 

kompenserats sedan april månad. 

 

 

Ekonomiskt resultat, mnkr 
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Ekonomiskt resultat exkl. 

jämförelsestörande poster, mnkr 

 

Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 

31,6 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen 

innebär en positiv avvikelse (+38,3 mnkr) när 

det gäller skatter och statsbidrag, vilket är följd 

av de stora tillskott som Riksdagen beslutat om 

till följd av corona-pandemin. 

Utfallet när det gäller avskrivningar och 

kapitalkostnader förväntas bli 2,1 mnkr bättre 

än budgeterat. Orsaken är att investeringarna 

varit lägre än planerat. 

Jämförelsestörande poster 

Nettot av reavinster och förluster avseende 

förvaltade pensionsmedel förväntas uppgå till  

-10,2 mnkr. Den största posten avser återföring 

av en orealiserad vinst, som bokades upp i 

2019 år bokslut enligt gällande regler om 

värdering till marknadsvärde.  

Prognostiserade reavinster i samband med 

försäljning av mark och fastigheter uppgår till 

3,9 mnkr. 

Summan av jämförelsestörande poster uppgår 

till -6,3 mnkr. 

Nettoinvesteringar 

Totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 463,6 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
förvärv av Brunnsnäs med 17,4 mnkr, total 
köpeskilling för förvärvet uppgår till 30,1 
mnkr. Kommunfullmäktige har även beslutat 
om förvärv och projektering för ombyggnation 
av Verktyget 4 om 14,2 mnkr. 
Investeringsutfallet till och med augusti 
uppgår till 141,3 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2020 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 202,3 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 

möjligt av investeringarna finansieras via de 

medel som tillförs från den löpande driften – 

självfinansieringsgraden uppgår i så fall till 

100 %. Under 2020 beräknas 

självfinansieringsgraden uppgå till cirka 68%. 

 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 

bolagen inom koncernen. Kommunens 

låneskuld per 2020-08-31 uppgår till 

565 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 

kommunkoncernen, inklusive utlåning till 

bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 

Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 

kommunkoncernen), uppgår till 605,5 mnkr. 

Ulricehamns kommun har följaktligen ingen 

”egen” låneskuld – samtliga upplånade medel 

är vidareutlånade till bolagen. 

Kommunens låneskuld, mnkr
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Utlåning till bolagen, mnkr

 

Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 

ramar och riktlinjer för hur 

finansverksamheten i kommunen och bolagen 

inom kommunen ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 

en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 

Per 2020-08-31 har kommunen en 

genomsnittlig kapitalbindning på 1,6 år. 

    
Kapitalbindning 202008 2019 2018 

 

 1,6 år 1,8 år 1,9 år 

 

Ränterisken är en annan del som regleras i 

finanspolicyn. Räntebindningen i 

låneportföljen ska spridas över tid enligt en 

normportfölj.  

 

Räntebindning 

 

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

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

Andel 201908, % 38,1 33,6 12,4% 15,9% 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning 1-2 år ligger 

strax över ramen för normportföljen. 

Omsättningar av lån kommer att göras i 

december 2020 (100 mnkr) och maj 2021 (85 

mnkr). Det ger förutsättningar att förlänga 

räntebindningen. 

 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 

länge avsatt till fondering för att möta framtida 

pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 

några ”nya” medel i portföljen under den 

senaste femårsperioden. 

Per 2020-08-31 uppgick marknadsvärdet på 

placerade medel till 112,2 mnkr. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 

uppgick per 2019-12-31 till 464,2 mnkr. 

 

Finansiella placeringar, mnkr 

 

Budgetavvikelser 

Kommunen 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 

prognostiseras bli högre än budgeterat. 

Avvikelsen totalt uppgår till 10,9 mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 

cirka 1 453,8 mnkr. 

 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 

 

Sektor välfärd räknar totalt sett med ett 

överskott mot budget med 2,0 mnkr. 

Verksamheten äldreomsorg beräknar ett 

resultat vid årets slut på -5,0 mnkr, främst 

beroende på en låg beläggning på de särskilda 

boendena i kombination med att det har varit 

svårt att anpassa personalen till beläggningen 

på grund av att arbetet med pandemin 

samtidigt har krävt en utökad bemanning. 

Verksamheten beställning och kvalitet 

redovisar ett prognostiserat budgetöverskott 

på 5,1 mnkr, vilket möter underskottet i 

äldreomsorgen då det i stort beror på 

minskade beställningar. Verksamhet 

funktionsnedsättning prognostiserar ett 

överskott med 1,9 mnkr då vissa delar av 
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verksamheten, som t ex daglig verksamhet och 

boendestöd inte utförts i samma utsträckning 

som före pandemin. 

Sektor lärande räknar med överskott inom 

verksamheten förskola med 2,0 mnkr främst 

beroende på erhållen ersättning för sjuklön 

samtidigt som verksamheten inte har behövt ta 

in vikarier i full utsträckning då även barnen 

har varit sjuka. Verksamheten skolutveckling 

och stöd prognostiserar ett överskott med 1,0 

mnkr på grund av vakanta tjänster. 

Verksamheten Tingsholm räknar med ett 

överskott mot budget på 0,8 mnkr då 

kostnaden för interkommunala ersättningar 

inte beräknas bli så hög som tidigare befarats. 

Verksamhet Grundskola beräknar ett 

överskott på 0,5 mnkr vid årets slut, vilket gör 

att sektorn som helhet räknar med ett 

ekonomiskt utfall som innebär ett 

budgetöverskott med 4,3 mnkr. 

Sektor service prognostiserar ett helårsresultat 

jämfört med budget på 3,1 mnkr. Överskottet 

är främst kopplat till personal- och 

kapitalkostnader. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 

räknar med ett nollresultat på helåret. För 

kommunledningsstaben prognostiseras ett 

budgetöverskott på 1,5 mnkr, vilket är 

hänförligt till avsatta medel för ram i balans. 

Prognosen förutsätter att avsatta medel för 

löneökningar och återstående medel för 

oförutsedda kostnader kommer att nyttjas helt 

under året och därav inte påverka resultatet i 

form av någon budgetavvikelse. 

Balanskravsresultat 

 

Ulricehamns kommuns prognosticerade 

ekonomiska resultat 2020 innebär att 

kommunallagens krav på ekonomi i balans 

beräknas uppfyllas. Av 2020 års ekonomiska 

resultat bedöms inga ytterligare medel avsättas 

till kommunens resultatutjämningsreserv. 

Efter tidigare års avsättningar uppgår 

resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 

att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2020 

 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 60,5 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -6,7 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ realiserade förluster i värdepapper 2,6 
 
+ justering för återföring av orealiserade 

vinster i värdepapper 10,4 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 66,8 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 66,8 
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Mål för god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens mål för god ekonomisk 

hushållning är utformade med utgångspunkt i 

det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 

som har beslutats av kommunfullmäktige. En 

annan utgångspunkt är att lägga fokus på ett 

begränsat antal områden där det finns en 

tydlig strävan att förbättra resultaten, vilket 

inte betyder att andra verksamheter är mindre 

viktiga. Ytterligare ett fokus är förbättring och 

långsiktighet. För flertalet mål har det inte 

angetts några absoluta målvärden, utan fokus 

har valts på att resultaten ska förbättras 

jämfört med tidigare uppnådda resultat. 

 

I delårsredovisningen finns tre alternativ för 

bedömning av måluppfyllelsen. Nio av målen 

är uppfyllda (gröna), fem förväntas uppfyllas 

(gula) och tre är ej uppfyllda (röda). 

 

Förklaring till symboler 

 Målet är uppfyllt 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Målet är inte uppfyllt 

 

Mot bakgrund av framförallt den ekonomiska 

prognosen är den samlade bedömningen att 

Ulricehamns kommun kan anses leva upp till 

kravet på god ekonomisk hushållning. 

Fokus på dem vi är till för 

Andel behöriga elever till något program 

på gymnasiet ska öka i förhållande till 

föregående läsår 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan 
före lovskolan är 79,7 %, vilket är en liten 
försämring jämfört med föregående års 80,2 % 

Efter sommarskolan ökade behörigheten till 
85,6 % jämfört med föregående års 86,2 %. 
Det är framförallt elever som prövats för ett 
betyg i matematik som påverkar det positiva 
resultatet.  

Meritvärdet för årskurs 9 är 214,6 jämfört med 
föregående års 223,4. Uppdelat så har 
Stenbocksskolan ett meritvärde på 216,8 och 
Ätradalsskolan 209,9. 

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

En större andel flickor klarar sig bättre än 
pojkar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

Särskilda undervisningsgrupper finns på både 
Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På 
Stenbocksskolan startas en flexgrupp upp att 
för att emot både elever från Stenbocksskolan 
och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på 
Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som 
behöver stöd. 

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

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

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

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

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

80,2% 73,9% 79,7% >80,2% 

 

Verkställighetstid i antal dagar från 

beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 ska minska i förhållande till 

föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Beslut om bostad har marginellt överstigit 
verkställighet inom 90 dagar från beslut, i de 
fall det har varit aktuellt med servicebostad. 
Här har orsaken varit att det blivit en väntan 
på tillgång till fler lägenheter, Två personer 
kommer att erbjudas servicebostad inom 
närtid. 

Viss intern rörlighet har skett under året, vilket 
innebär att ytterligare ett beslut om bostad 
enligt socialtjänstlagen och ett beslut 
om gruppbostad enligt LSS har verkställts. 

Några gruppbostadsplatser blev tillgängliga 
under 2019 och 2020 med anledning av en 
utökning i samband med flytt i samband med 
renovering av gruppbostad och evakuerings 
boende. På så sätt har två individer 
kunnat erbjudas gruppbostad flertalet gånger, 
men de har valt att tacka nej. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mäteta
l 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

80dagar 80dagar  <80dagar 

 

Väntetid i antal dagar från ansöknings-

datum till erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende ska minska i 

förhållande till föregående år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under första halvåret förra året hade 
verksamheten långa handläggningstider för 
ansökningar till särskilt boende. Detta till följd 
av en tillfällig kraftig ökning av antalet 
ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland 
biståndshandläggare. Från i höstas har 
ansökningsantalet varit normalt och 
sjukskrivningstalen varit väldigt låga och då 
har också handläggningstiderna minskat. 

Dock har även här coronapandemin tillfälligt 
påverkat utvecklingen då verksamheten har 
haft inflyttningsstopp under juni månad på 
grund av coronapandemin, vilket kunnat göra 
väntetiden längre. Efter sommaren har 
verksamheten haft svårt att fylla lägenheterna 
med nya hyresgäster, vilket kan innebära 
kortare väntetid för brukaren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Situationen är således i grunden nu betydligt 
bättre nu än för 1-1,5 år sen. Mätetalet mäts 
endast en gång per år, men mycket tyder på att 
talet nu är betydligt bättre än 85 dagar som en 
följd av vidtagna åtgärder. Medelvärdet för 
kommunerna i riket var under 2019 67 dagar. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

85 50  <85 

 

Hållbar tillväxt 

Erbjuda 90% av kommunens alla hushåll 

och företag möjlighet till fiber senast 

2020  

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

2019 anslöts 1 239 hushåll & företag till 
fibernätet. 2020 beräknas att 80% har fiber 
installerat och att antal hushåll med fiber i sin 
absoluta närhet är 91%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2020 är målet ytterligare 500 nya 
anslutningar. Fram till och med T2 har 292 
kunder anslutits. De sker till största del på 
landsbygden.

 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

87% 78%  ≥90 % 

 

 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska 

öka med minst fem procent sett över en 

femårsperiod 

 Uppfyllt 

Analys 

Befolkningsmängden 30 juni 2015 var 23 
368 personer, samma datum 2020 var 
befolkningsmängden 24 663 personer. Den 
totala folkökningen var 1295 personer 
under tidsperioden, vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 5,3 %. Statistik för 
befolkningsmängd år 2015 finns endast 
kvartalsvis, därav jämförelsen per den 30 juni. 
Statistik månadsvis finns från år 2016. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Befolkningsökning 
i procent över en 
femårsperiod 

6,1% - 5,5% 5 % 

 

Samtliga nybyggda kommunala 

fastigheter ska uppfylla uppställda 

hållbarhetskriterier för ”Gröna lån” 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, 
samverkanshus i Gällstad och ny F-6 skola har 
kriterierna lyfts in i projekteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det är viktigt att få in kriterierna tidigt i 
projekteringen för att de ska kunna 
implementeras på ett smidigt sätt. 
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Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

- -  100 % 

 

Andelen ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet ska öka i 

förhållande till föregående år 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, 
andel (%) 

46,7% 42,1% 50,0% >46,7%  

 

Antalet nya lägenheter som produceras 

av STUBO AB ska öka med minst 100 

sett över en femårsperiod 

 Uppfyllt 

Analys 

Bolaget driver projekt för nybyggnation både 
genom processer för detaljplaneändringar 
samt genom förtätningar inom befintliga 
områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Detaljplanen, som 
möjliggör 90 nya lägenheter, på Stockrosen 1 
är nu färdigställd och projektering för två 
punkthus med totalt 60 hyreslägenheter i 
etapp ett har inletts. Även en planprocess för 
byggnation av bostäder på Stadsgränsen 2 
kommer att inledas.  

Fyra nya hyreslägenheter tillskapas på 
Storgatan 36 inom en befintlig byggnad där det 
tidigare inrymts en lokal för daglig verksamhet, 
vilka beräknas vara färdigställda våren 
2021. En ombyggnation på Solrosvägen 7 från 
förskola till gruppbostad med sex lägenheter, 
inriktning LSS-verksamhet, färdigställs maj 
2021. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

  100 100 

 

Det sammanfattade omdömet för 

Ulricehamns kommun i Svenskt 

Näringslivs enkätundersökning av 

företagsklimatet, ska förbättras i 

förhållande till föregående år 

 Uppfyllt  

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätt arbete med frågan. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Sammanfattande 
omdöme av 
företagsklimatet i 
kommunen enligt 
Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning 

3,47 3,62 3,51 ≥3,47 
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Attraktiv arbetsgivare 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt 

anställda ska minska i förhållande till 

föregående år. 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Året inleddes med en minskning av 
sjukfrånvaron i förhållande till samma period 
förra året. I mars kom covid-19 till Sverige och 
Ulricehamn. Det innebar att förvaltningens 
medarbetare uppmanades att stanna hemma 
vid symptom. Detta medförde en ökning av 
sjukfrånvaron fr.o.m. mars vilken kommer att 
bestå under överskådlig tid. Bedömningen är 
därför att målet att sänka sjukfrånvaron inte 
kommer att uppnås under 2020. Den ökade 
sjukfrånvaron är samtidigt mindre än förväntat 
vilket antyder att förvaltningens personal är 
lojala med sina uppdrag och sina 
arbetskamrater. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Covid-19 har belastat organisationen vilket har 
gjort att förvaltningens aktiva arbete med att 
förebygga och hantera sjukfrånvaro har varit 
nedprioriterat. En försiktig bedömning ger vid 
handen att detta arbete kan återupptas om inte 
situationen förvärras men att det kommer att 
ta tid innan förvaltningen är tillbaka i ett 
"normalläge"   

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%) 

6,8% 6,2% 7,9% 6,7% 

 

Antalet medarbetare med 

långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 

ska minska i förhållande till föregående 

år 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet långtidssjuka har minskat något 
jämfört med samma period 2019 (Den har 
dock ökat något i förhållande till årsresultatet 
2019). Detta trots att den totala sjukfrånvaron 
har ökat, en allmän begränsning av 
möjligheterna att komma i kontakt med vården 
samt att vårdinsatser har ställts in. Till detta 
ska läggas att ansträngda chefer har tvingats 

prioritera annat än rehabiliteringsarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Återuppta ett aktivt rehabiliteringsarbete när 
covidsituationen medger. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

98,8 95,6  104,7 98 

 

Personalomsättningen av första linjens 

chefer ska minska i förhållande till 

föregående år 

 Uppfyllt 

Analys 

Personalomsättningen bland första linjens 
chefer har minskat drastiskt i förhållande till 
samma period förra året. Förvaltningen gör 
bedömningen att detta är kopplat till en 
försämrad arbetsmarknad och till att 
benägenheten att flytta på sig minskat på 
grund av den allmänna osäkerhet som präglar 
coronasituationen.  

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 
Personalomsättningen 
i procent av första 
linjens chefer. 

18,4 % 14,9 % 4,0% 18,4 % 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

ska öka i förhållande till föregående år. 

 Ej påbörjad 

Analys 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

77 
index 

77 
index 

 77 

index 
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Finansiella mål 

Det ekonomiska resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster ska uppgå till 

minst 1,5 procent av intäkterna från 

skatteintäkter och kommunal utjämning 

 Uppfyllt 

Analys 

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster skall uppgå till 
minst 1,2% enligt uppsatt mål. Enligt prognos 
per 20-08-31 beräknas resultatet vid årets slut 
uppgå till cirka 4,0% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Med utgångspunkt från den ekonomiska 
prognosen i augusti bedöms nivån på det 
ekonomiska resultatet uppnå målet under 
2020. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

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

2 % 1,8 % 4,0% 1,2 % 

 

Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska uppgå 

till högst cirka 350 mnkr 

 Uppfyllt 

Analys 

En nyupplåning på 90 mnkr gjordes i maj 
2020. För att möta kommande behov enligt 
investeringsbudgeten prognostiseras 
ytterligare nyupplåning med ca 110 mnkr, dvs 
en totalt nyupplåning med 200 mnkr för 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Nyupplåning, 
mnkr 

0  0  90  högst 350 

 

STUBO AB ska generera en avkastning 

på minst 5 procent på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde 

 Uppfyllt 

Analys 

Stubo står inför stora utmaningar då nya 
bostäder ska tillskapas samtidigt som det finns 
ett stort underhållsbehov för bolagets 
fastigheter inom miljonprogrammet. Under 
den kommande 5-10 års perioden behöver ett 
stort antal fastigheter renoveras. För att 
säkerställa bolagets ekonomi på sikt behöver 
alla investeringar långsiktigt bidra till en god 
ekonomi. Vid ny- och ombyggnation måste 
byggkostnaderna vara rimliga i förhållande till 
de hyror som är gångbara i 
kommunen. Byggnaderna ska ha en låg 
energiförbrukning och låga driftkostnader i 
övrigt så att fastigheten får ett positivt 
driftsnetto. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Avkastning i 
procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 

5,3% 5,6% 5,3% 5 % 

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

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

 

UEAB ska generera en avkastning på 

minst 5 procent på totalt eget kapital 

 Uppfyllt 

Analys 

Prognos för 2020 är 11% avkastning på eget 
kapital. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder i nuläget. 

Indikator/mätetal 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall Målvärde 

 Avkastning i 
procent på totalt 
eget kapital. 

14%   5 % 
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Personalekonomisk 

redovisning 
I nedanstående redovisning redovisar 
förvaltningen endast personaltal för 
kommunen, en mer omfattande redovisning 
som inkluderar hela kommunkoncernen sker i 
samband med årsredovisningen.  

 

Arbetad tid 
 

   

 Utfall 
jan-jul  

2020 

Utfall 
jan-jul  

2019 

För-
ändring 

 
Arbetad tid i årsarbeten, 
månads- och timavlönad 

personal 

 
1 878 

 

 
1 886 

 
-8 

 
Förvaltningen har som helhet minskat den 
arbetade tiden med åtta årsarbeten. 
Huvuddelen av den minskade tiden ligger hos 
sektor lärande och då främst verksamhet 
Tingsholm, som minskat med 18,5 årsarbetare. 
Det handlar om anpassningar utifrån budget 
och minskat elevantal. Sektor välfärd har 
minskat med totalt 3,5 årsarbetare medan både 
kommunledningsstaben och sektor miljö- och 
samhällsbyggnad har ökat med cirka 4 
årsarbetare vardera. 

Vid en uppdelning av den arbetade tiden i 
utförd tid för månads- och timavlönade kan 
förvaltningen konstatera att tiden har ökat för 
månadsavlönad personal med motsvarande 
10,5 årsarbetare och minskat för timavlönade 
med 18,7 årsarbetare. Tiden för timavlönade 
har minskat inom samtliga sektorer, men mest 
inom sektor välfärd med motsvarande 10,7 
årsarbetare. 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 och därmed höja 
kvaliteten i verksamheten.  
 

Sjukfrånvaro 

    
 Utfall 

jan-jul  
2020 

Utfall 
jan-jul  

2019 

Föränd-
ring 

 

Sjukfrånvaro, % 7,9 6,6 + 1,3 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro, %  

 
35,7 

 
44,9 

 
- 9,2 

 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat medan 

långtidssjukfrånvarons andel av den totala 

sjukfrånvaron har minskat. 2020 inleddes med 

en minskning av sjukfrånvaron i förhållande 

till samma period förra året. I mars kom covid-

19 till Sverige och Ulricehamn. Det innebar att 

förvaltningens medarbetare uppmanades att 

stanna hemma vid symptom. Detta medförde 

en ökning av sjukfrånvaron. I mars månad 

2020 var antalet korttidssjuka 815 stycken och 

i april 603 stycken, vilket kan jämföras med 

våren 2019 då genomsnittet låg på cirka 450 

korttidssjuka per månad. Förvaltningen 

kommer mot denna bakgrund inte uppnå 

målet att sänka sjukfrånvaron under 

2020. Den ökade sjukfrånvaron är samtidigt 

mindre än förväntat vilket antyder att 

förvaltningens personal är lojala med sina 

uppdrag och sina arbetskamrater. 

Sjukfrånvaro, i % 

         
  

 
 Kv 

 
jan 

Män 

2020 
-jul 

 

 
 

Kv 

2 
jan 

Män 

019 
-jul 

 
 
Kv   

Föränd-
ring 

Män 

-29 år 6,7 4,8  4,8 2,7  + 1,9 + 1,9 

30-49 år 8,4 5,5  6,7 4,9  + 1,7 + 0,6 

50 år- 9,5 6,3  8,5 6,0  + 1,0 + 0,3 

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

         

 

Sjuktalen är högre i de högre åldersgrupperna 
men den största ökningen har ägt rum i 
åldersgruppen -29 år vid en jämförelse mellan 
åren. Ökningen gäller både kvinnor och män. 
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Långtidssjukfrånvaro, andel 

 

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

    
 2020 
jan-jul 

2019 
jan-jul 

Föränd-
ring 

Kvinnor 35,3 43,6 - 8,3 

Män 34,1 47,6 - 13,5 

Totalt 35,7 44,9 - 9,2 

 

Andelen av den totala sjukfrånvaron som är 
långtidssjukfrånvaro har minskat i förhållande 
till 2019, främst bland männen. Detta är 
kopplat till färre långtidssjuka under perioden 
men också till den ökade 
korttidssjukfrånvaron.  

Långtidssjukfrånvaro, antal  

Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

    
  2020  

jan-jul 
2019 

jan-jul 

Kommunledningsstab  4,7 3,1 

Miljö- o 
samhällsbyggnad 

 2,6 1,9 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 38,1 35,0 

Sektor service  14,0 16,9 

Sektor välfärd  46,6 55,0 

Totalt  104,7 111,4 

 

Antalet långtidssjuka har minskat jämfört med 

samma period 2019. Den största förändringen 

ligger inom sektor välfärd där det 

genomsnittliga antalet minskat både inom 

äldreomsorgen och beställning och 

kvalitet. Detta trots att den totala 

sjukfrånvaron har ökat, att möjligheterna att 

komma i kontakt med vården begränsats samt 

att planerade vårdinsatser har ställts in. Till 

detta ska läggas att ansträngda chefer har 

tvingats prioritera annat än 

rehabiliteringsarbete.

 

 Antal långtidssjukskrivna i 
genomsnitt per månad, uppdelat på 
hel- och deltidssjukskrivna 

      
  2020 

hel 
2020 

del 
 

2019 
hel 

2019 
del 

Kommunledningsstab  2,3 2,6 1,6 2,3 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
0,4 

 
2,3 

 
1,0 

 
0,9 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 16,3 24,4 13,4 23,3 

Sektor service  7,1 7,6 8,4 9,7 

Sektor välfärd  23,7 25,1 25,3 32,4 

Totalt  49,9 60,7 49,1 68,6 

 

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

annan del partiellt sjukskriven förekommer i 

redovisningen under den månaden som både helt- och 

partiellt sjukskriven.  

Det genomsnittliga antalet heltidssjukskrivna 
är ganska oförändrat medan antalet 
deltidssjukskrivna har minskat.  

Personalomsättning, % 

 

    
  2020 

jan-jul 
2019 

jan-jul 

Kommunledningsstab  6,2 8,1 

Miljö- och 
samhällsbyggnad 

  
8,5 

 
8,5 

Sektor lärande 

Välfärd 

 

Service 

 

Ser 

 2,4 3,6 

Sektor service  5,8 4,0 

Sektor välfärd  4,6 5,8 

Totalt  4,1 4,7 
 

Endast tillsvidareanställd personal ingår och 

pensionsavgångar är exkluderade. Redovisningen avser 

endast externa avgångar. 

Tendensen är att personalomsättningen är på 

nedåtgående. Detta är sannolikt ett resultat av 

att arbetsmarknaden har försämrats och den 

allmänna osäkerhet som följer på 

coronapandemin. Detta gäller särskilt första 

linjens chefer. I denna grupp så har 

personalomsättningen gått från 11,3 % till 4 % 

jämfört med samma period förra året.    
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Finansiella rapporter  
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Resultatrapport 

Resultatrapport koncernen 

 

      
Belopp i mnkr    2020 2019 

  Not 

 

  Tertial 2 Tertial 2 

Verksamhetens intäkter 1   328,1 315,0 

Verksamhetens kostnader 2   -1 126,6 -1 106,2 

Avskrivningar/ Nedskrivningar     -95,4 -78,7 

Verksamhetens nettokostnader    -893,8 -869,9 

Skatteintäkter 3   748,1 723,7 

Generella statsbidrag och utjämning 4   264,0 227,0 

Verksamhetens resultat    118,3 80,8 

Finansiella intäkter 5   12,6 16,6 

Finansiella kostnader 6   -6,8 
691,9 

-5,5 
691,9 

Resultat före extraordinära poster    124,1 91,9 

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader      

Årets resultat    124,1 91,9 

 

Resultatrapport kommunen 

       
Belopp i mnkr  2020 2019 2019 2020 2020 

  Not 

 

Tertial 2 Tertial 2  Budget Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 162,7 154,5 242,4 209,1 209,0 

Verksamhetens kostnader 2 -1 041,8 -1 008,3 -1 565,0 -1 590,1 -1 575,5 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -51,2 -47,5 -72,5 -77,0 -77,1 

Verksamhetens nettokostnader  -930,2 -901,3 -1 395,1 -1 458,0 -1 443,6  

Skatteintäkter 3 748,2 723,7 1 088,2 1 118,6 1 108,4 

Generella statsbidrag och utjämning 4 264,0 227,0 339,4 355,2 403,7 

Verksamhetens resultat  82,0 49,4 32,5 15,8 68,5 

Finansiella intäkter 5 10,7 23,7 35,6 7,8 12,6 

Finansiella kostnader 6 -18,9 -5,4 -12,7 -5,6 -20,6 

Resultat före extraordinära poster  73,8 67,7 55,4 18,0 60,5 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Skattekostnader       

Årets resultat  73,8 67,7 55,4 18,0 60,5 
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Balansrapport 
 

        
Belopp i mnkr Not Koncernen   Kommunen   Prognos 

    200831 190831 200831 190831 2019 2019 
 

TILLGÅNGAR        

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar 8 4,9 4,8 4,9 4,7 6,0 4,5 

Materiella anläggningstillgångar   
 

   
 

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9,25 2 065,5 1 970,9 839,0 784,8 850,3 874,0 

-Maskiner och inventarier 10 76,6 69,8 73,3 66,9 74,5 78,3 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 11 207,5 92,2 176,2 98,8 74,5 181,2 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 349,6 2 132,9 1 088,5 950,5 999,3 1 133,5 

Finansiella anläggningstillgångar 12 178,5 182,2 937,5 946,8 946,9 937,5 

Summa anläggningstillgångar  2 533,0 2 319,9 2 030,9 1 902,0 1 952,2 2 075,5 

        

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 13 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 

        

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

-Förråd  13,0 12,6 9,3 8,9 10,3 9,3 

-Fordringar 14 130,1 131,2 91,0 83,4 82,6 93,0 

-Kortfristiga placeringar  0,0 31,1 0,0 31,1 31,1 0,0 

-Kassa och bank  193,2 136,7 134,0 62,1 60,8 105,0 

Summa omsättningstillgångar  336,3 311,6 234,3 185,5 184,7 207,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 872,1 2 634,4 2 268,0 2 090,5 2 139,9 2 285,5 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital 22       

-Årets resultat  124,1 91,9 73,8 67,7 55,4 60,5 

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

-Övrigt eget kapital  1 579,4 1 485,7 1 297,5 1 242,4 1 242,1 1 297,5 

Summa Eget Kapital  1 754,9 1 629,0 1 422,7 1 361,5 1 348,9 1 409,4 

Minoritetsintressen        

Avsättningar         

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

15,16 15,1 21,0 15,1 21,0 15,3 14,8 

-Andra avsättningar 15 45,4 109,5 35,4 37,9 37,1 34,0 

Summa avsättningar  60,5 130,5 50,5 58,9 52,4 48,8 

Skulder        

Långfristiga skulder 18 768,8 605,9 571,5 480,4 481,5 570,0 

Kortfristiga skulder 19 287,9 269,0 223,3 189,7 257,1 257,3 

Summa Avsättningar och Skulder  1 056,7 874,9 794,8 670,1 791,0 827,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    2 872,1 2 634,4 2 268,0 2 090,5 2 139,9 2 285,5 

OCH SKULDER        
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Kassaflödesrapport 

 

      
Belopp i mnkr    Kommunen  

 Not   200831 190831 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat    73,8 67,7 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  7   61,0 71,4 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    -1,6 -0,4 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital    133,2 138,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -10,0 -9,5 

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder    -33,7 -44,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    90,4 84,8 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar    -141,7 -74,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    2,5 - 

Erhållna investeringsbidrag    - - 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -139,2 -74,8 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån    90,0 - 

Övriga skulder    - - 

Amortering av långfristiga skulder    - - 

Ökning långfristiga fordringar    - -25,0 

Minskning av långfristiga fordringar    1,5 1,2 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar    - - 

Ökning långfristigt placerade medel    -0,5 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    91,0 -25,4 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur      

Årets kassaflöde     42,2 15,4 

Likvida medel vid periodens början    91,8 77,5 

Likvida medel vid periodens slut    134,0 62,1 
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Noter, upplysningar 
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Noter, upplysningar 

(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Koncernen Kommunen 

  202008 201908 202008 201908 

Verksamhetsknutna bidrag   73,9 70,8 

Avgifter   29,2 28,6 

Försäljning, hyror   52,4 52,2 

Övriga intäkter   7,2 2,9 

Totalt 328,1 315,0 162,7 154,4 

    

     

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

  Koncernen Kommunen 

  202008 201908 202008 201908 

Personalkostnader inkl. 
reseers. 

  660,1 628,9 

Kostnader för pensioner   61,2 67,5 

Bidrag   33,1 32,5 

Köp av verksamhet   128,1 129,6 

Övriga kostnader*   159,4 149,8 

Totalt 1 126,6 1 106,2 1 041,8 1 008,3 

    

 

 

Not 3 Skatteintäkter 
  Kommunen 

  Kr/invånare 202008 201908 

Preliminära 
skatteinbetalningar under året  

748,5 730,8 

SKL's prognos för årets 
avräkningslikvid -368 

-6,0 -8,2 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 640   

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt  SKL i 
föregående års bokslut  

-430 
  

Slutavräkning enl SKL 215   

Att korrigera för året  5,7 1,1 

Summa skatteintäkter    748,2 723,7 

 

Not 4 Generella statsbidrag och 

utjämning 

  Kommunen 

  202008 201908 

Inkomstutjämning 162,5 164,8 

Strukturbidrag  
 

Kostnadsutjämning 3,6 -3,0 

Regleringsavgift/bidrag 16,8 11,4 

Utjämningsbidrag LSS 14,6 12,9 

Kommunal fastighetsavgift 32,4 33,4 

Extra Generella statsbidrag* 

 

34,2 7,4 

Totalt 264,0 227,0 

*Kommunen har erhållit extra generella statsbidrag 

under 2020. Enligt huvudregeln i RKR 2 ska dessa 

intäkter redovisas så fort det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna som är förenliga med 

transaktionen kommer tillfalla kommunen samtidigt 

ska skatteintäkter redovisas i takt med intjänandet. 

Ulricehamns kommun har valt att redovisa de extra 

statsbidragen utifrån det yttrande som kom i 

september 2020 från RKR. Det innebär att hela 

bidraget periodiseras över året och 8/12 ingår i 

resultatet per 2020-08-31, vilket motsvarar 30,0 

mnkr. 

 

Not 5 Finansiella intäkter 
 

Koncernen Kommunen  
202008 201908 202008 201908 

Räntor likvida medel 
  

0,0 0,0 

Räntor utlämnade lån 
  

3,7 6,3 

Utdelning aktier 
  

0,7 5,4 

Övriga finansiella intäkter 
  

6,2 12,0 

Totalt 12,6 16,6 10,7 23,7 

    

     

 

Not 6 Finansiella kostnader 
 

Koncernen Kommunen  
202008 201908 202008 201908 

Räntekostnader 
 

3,6 5,3 

Övriga finansiella kostnader     15,2 0,1 

Totalt 6,8 5,5 18,9         5,4 
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Not 7 Specifikation av ej 

likviditetspåverkande poster 
    

Kommunen     
202008 201908 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

51,2 47,5 

Justering för gjorda avsättningar 
   

-0,3 3,7 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   
0,1 0,1 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   
10,0 20,1 

Totalt 
   

61,0 71,4 

 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
202008 201908 

Redovisat värde vid årets början 6,0 5,9 

 Investeringar 0,1 0,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

0,0 0,0 

Nedskrivningar 0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 

Avskrivningar -1,2 -1,2 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 

Övrigt 0,0 0,0 

 Redovisat värde vid periodens slut 4,9 4,7 

 
 

 Not 9 Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

 
Kommunen  
202008 201908 

Redovisat värde vid årets början 850,3 788,9 

Investeringar 24,1 10,5 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

-2,5 
 

0,0  

Nedskrivningar 0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 

Avskrivningar -32,9 -29,4 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 14,8 

Övrigt 0,0 0,0 

Redovisat värde vid periodens slut 839,0 784,8 

Not 10 Maskiner och inventarier 
   

Kommunen    
202008 201908 

Redovisat värde vid årets början 
  

74,5 63,0 

Investeringar 
  

15,8 20,0 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

0,0 0,0 

Nedskrivningar 
  

0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 
  

0,0 0,0 

Avskrivningar 
  

-17,0 -16,1 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

0,0 0,0 

Övrigt     

Redovisat värde vid periodens slut 
  

73,3 66,9 

 
 

Not 11 Övriga materiella 

anläggningstillgångar 
   

Kommunen    
202008 201908 

Redovisat värde vid årets början 
  

74,5 65,4 

Investeringar 
  

105,6 47,5 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-3,9 -14,1 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

176,2 98,8 

 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 

Kommunen  
202008 201908 

Aktier och andelar 216,7 219,0 

Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

112,2 117,2 

Långfristiga fordringar 608,6 610,6 

Summa finansiella anläggningstillgångar 937,5 946,8 

 

Aktier och andelar 
   

Kommunen   
Antal 202008 201908 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

15,3 15,3 

Hössna 1:26   0,1 2,4 

Bostadsrättsandelar Parkgården  
  

1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB, villkorat 
aktieägartillskott 

 
  190,1 190,1 

Totalt 
  

216,7 219,0 

 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser 
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har 
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr 
för Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommuns totala 
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2020-
08-31 till 20,9 mnkr. 

Långfristigt placerade medel för pensioner 
   

Kommunen    
202008 201908 

Räntebärande inkl. fonder 
  

81% 57% 

Aktier inkl. fonder 
  

15% 43% 

Likvida medel   
  

4% 0% 

Årets avkastning 
  

-9,5 10,2 

Totalt placerat 
  

112,2 108,5 
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Långfristiga fordringar 
   

Kommunen    
202008 201908 

Ulricehamns Energi AB 
  

280,0 280,0 

Ulricehamns Kallbadhusförening 
  

1,2 1,2 

STUBO AB 
  

279,2 281,2 

Vist Fastighets AB 
  

0,0 0,0 

Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 44,3 

Kommuninvest förlagslån*   3,9 3,9 

Totalt 
  

608,6 610,6 

* Kommuninvest förlagslån är flyttat från långsiktigt placerade 

medel för pensioner. 

 

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur  
   

Kommunen    
202008 201908 

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  

2,8 2,9 

 

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

Not 14 Fordringar 
 

Koncernen Kommunen  
202008 201908 202008 201908 

Kundfordringar   3,9 8,4 

Fordringar på staten   52,1 42,0 

Interimsfordringar   31,8 29,8 

Övriga kortfristiga fordringar   3,1 3,2 

Totalt 138,2 131,2 91,0 83,4 

 

Not 15 Avsättningar 
   

Kommunen    
202008 201908 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

15,4 17,5 

Pensionsutbetalningar 
  

-0,6 -0,2 

Nyintjänad pension, särskild avtalspension 
  

-0,2 0,0 

Personalförändringar 
  

0,0 2,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,3 0,2 

Förändring av löneskatt 
  

-0,1 0,7 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,2 0,0 

Övrigt  
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

15,0 21,0 

 

Övriga avsättningar 
   

Kommunen    
202008 201908 

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

35,9 36,8 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-1,6 -0,4 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

34,2 36,3 
     

Avsättning för statlig infrastruktur 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,2 1,4 

avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 -0,2 

Utgående avsättning 
  

1,2 1,2 
     

Bredbandsutbyggnad 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 

Avsättningar under året 
  

0,0 0,0 

Ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 

Förändring av nuvärdet 
  

0,0 0,0 

Outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,0 0,0 
 

Not 16 Pensionsavsättningar 
   

Kommunen    
202008 201908 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 

Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 
  

2,3 9,4 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

9,9 7,5 

Summa pensioner 
  

12,1 16,9 

Löneskatt 
  

2,9 4,1 

Summa avsatt till pensioner 
  

15,1 21,0 

Not 17 Pensionsförpliktelser 
   

Kommunen    
202008 201908 

Pensionsförpliktelser i balansräkning 
  

15,1 21,0    
 

 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

358,0 441,1 

Summa pensionsförpliktelser 
  

373,1 462,1 

Finansiella pensionstillgångar 
  

112,2 117,2 

-Marknadsvärde 112,2 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
260,8 344,9 
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Not 18 Långfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
202008 201908 202008 201908 

Långfr. lån, Kommuninvest 
  

565,0 475,0 

Skuld för investeringsbidrag 
  

6,5 5,4 

Totalt 768,8 605,9 571,5 480,4 

 

Not 19 Kortfristiga skulder 
 

Koncernen Kommunen  
202008 201908 202008 201908 

Leverantörsskulder 
  

27,4 32,3 

Skatteskulder o moms 
  

5,6 4,9 

Semesterlöneskuld 
  

37,8 28,8 

Okompenserad ö-tid 
  

1,0 1,3 

Anställdas skatter 
  

16,7 16,5 

Arbetsgivaravgifter 
  

20,3 19,8 

Pensionssk inkl löneskatt 
  

29,0 23,0 

Övriga interimsskulder 
  

85,6 63,2 

Totalt 287,9 269,0 223,3 189,7 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulderna eller 

avsättningarna 
   

Kommunen    
202008 201908 

Pension till efterlevande 
  

7,6 3,8 

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 
  

302,0 293,3 

Livränta  
  

11,3 12,5 

PA-KL och äldre utfästelser 
  

37,1 45,4 

Summa 
  

358,0 355,0 

Löneskatt 
  

87,0 86,1 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

445,0 441,1 

 

Not 21 Borgensförbindelser 
   

Kommunen    
202008 201908 

Stadshus AB 
  

86,0 96,0 

Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 
  

0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,1 0,2 

Ulricehamns IFK 
  

7,2 7,4 

Ulricehamns IF   4,3 4,5 

Kommunala hyresgarantier 
  

0,2 0,2 

Totalt 
  

97,8 108,3 

 
Ulricehamns kommun har i september 2008 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 291 kommuner som per 20-06-30 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som  

 
 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 525 300,0 mnkr och totala tillgångar till 
528 168,5 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 905,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 907,7 mnkr. 
 

Leasingavgifter lös egendom 

  2020-08-31 2019-08-31 

Operationell leasing    

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

   

Inom 1 år 2,9 2,3 

Senare än 1 år men inom 5 år 3,8 2,7 

Senare än 5 år 0 0 
 

6,7 5,0  
  

Operationell leasing - datautrustning   

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,5 

Senare än 1 år men inom 5 år 0, 0,0 

Senare än 5 år 0,0 0,0 
 

0,0 0,5 

    

Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0 0 

Framtida finansiella kostnader 0 0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0 0  
  

 
  Nuvärdet av minimileaseavgifterna 

förfaller enligt följande: 
  

Inom 1 år 0 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 0 0 

Senare än 5 år 0 0 
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Driftredovisning 
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Driftredovisning 

Ansvarsområde i mnkr 
Budget 

2020 

Utfall 

tertial 2 

Prognos 

2020 

Avvikelse mot 

budget 

     
 

    
Kommunledningsstab 118,7 74,2 117,2   1,5 
 

    
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 65,3 44,0 65,3 0,0 
 

    
Sektor välfärd 544,8 366,5 542,8 2,0 

- varav:     

Sektorstöd välfärd 12,1 8,1 12,1 0,0 

Individ och familjeomsorg 65,3 43,0 65,3 0,0 

Funktionsnedsättning 28,7 17,6 26,8 1,9 

Äldreomsorg 74,4 59,5 79,4 -5,0 

Beställning och kvalitet 364,3 238,2 359,2 5,1 
 

    
Sektor lärande 636,7 406,2 632,4 4,3 

- varav:     

Sektorstöd lärande 46,5 31,0 46,5 0,0 

Skolutveckling och stöd 26,2 15,2 25,2 1,0 

Förskola 138,4 86,7 136,4 2,0 

Grundskola 263,8 169,8 263,3 0,5 

Tingsholm 161,7 103,5 160,9 0,8  
    

Sektor service 88,2 50,6 85,1 3,1 

     

Intäkter kommunstyrelsen 651,5 450,6 648,7 -2,8 

Kostnader kommunstyrelsen 2 105,3 1392,1 2 091,6 13,7 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 453,8 941,5 1 442,9 10,9 

     
Intäkter finansförvaltningen 1 576,8 1 090,8 1 623,3 46,5 

Kostnader finansförvaltningen 103,5 75,0 118,4 -14,9 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING 1 473,3 1 015,8 1 504,9 31,6  

     
Intäkter revision 

 

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

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

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

     

TOTALT 18,0 73,8 60,5 42,5 
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Investeringsredovisning 
 

  



30 
 

Investeringsredovisning 

     

Projekt, belopp i mnkr 

 
Budget 
2020  

Utfall jan-
aug 2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
2020 

Samverkanshus VO-boende/förskola i Gällstad 104,9 2,5  4,5     100,4 

Stadsbibliotek 40,6 5,0  5,6     35,0 

Ny förskola i Ulricehamn 32,8 26,1  28,1     4,7 

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

Tre rosor förskola 24,2 20,0  20,0     4,2 

Ombyggnation gruppbostäder 21,2 0,2  5,4     15,8 

Investeringar i IT-utrustning 21,0 8,4  21,0     0,0 

Gator, vägar och trafikåtgärder 17,3 8,1  16,0     1,3 

Verktyget 4 14,2 13,9  14,2     0,0 

Reinvesteringar fastigheter, utbyte komponenter 13,5 5,5  11,0     2,5 

Om-/tillbyggnad Hössna skola 13,2 0,6  0,7     12,5 

Ökad kapacitet äldreboenden (Ryttershov) 13,2 0,6  1,0     12,2 

Upprättande och genomförande av detaljplaner 12,1 1,3  3,4     8,8 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 10,0 0,0  0,5     9,5 

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 0,3  2,4     6,6 

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

Energieffektiviseringar/Tillgänglighetsanpassningar 5,8 1,5  5,1     0,7 

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

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

Skola 7-9 5,0 0,6  1,0     4,0 

Ventilation Tvärreds skola/förskola 5,0 0,0  0,6     4,4 

Diverse verksamhetsinventarier 4,8 1,8  4,8     0,0 

Upprustning skolgård Vegby 3,8 2,1  3,8     0,0 

Ombyggnad centralarkiv 3,7 2,2  2,2     1,5 

Reservkraft URC 3,0 0,0  0,2     2,8 

Offentlig toalett Stadsparken/omklädning (tennis) 3,0 0,0  0,0       3,0 

Välfärdsteknik 2,3 1,0  1,6     0,7 

Pott för offentlig gestaltning 2,2 0,3  0,3     1,9 

Ventilation Musikskolans lokaler 2,0 0,1  0,3     1,7 

Inventarier förskolor 2,0 1,6  2,0     0,0 

Nya toaletter Timmele skola 1,6 0,1  0,1     1,5 

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

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

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 

Lassalyckan 

1,2 0,6  1,2     0,0 

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

Diverse investeringar inom kostverksamheten 1,0 0,6  1,0     0,0 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 1,0 0,0  0,3     0,7 

Ombyggnad reception Höjdgatan 1,0 0,0  0,2     0,8 

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

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

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

Div invest. under 1,0 mnkr samt ej kända projekt 13,2 3,9  8,8     5,3 

Summa 463,6 141,3 202,3     262,2 
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Totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 463,6 mnkr. Kommunfullmäktige har 
under året beslutat att utöka budgeten för 
förvärv av Brunnsnäs med 17,4 mnkr, total 
köpeskilling för förvärvet uppgår till 30,1 
mnkr. Kommunfullmäktige har även beslutat 
om förvärv och projektering för ombyggnation 
av Verktyget 4 om 14,2 mnkr. 
Investeringsutfallet till och med augusti 
uppgår till 141,3 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2020 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 202,3 mnkr. 

Samverkanshus Gällstad 

Då det finns behov av nya lokaler både 
gällande vård- och omsorgsboende och 
förskola i Gällstad inriktas projekteringen på 
ett samverkanshus. En kostnadseffektiv 
lösning eftersträvas med ett optimerat 
samutnyttjande av lokaler. Behov av utökning 
av antalet platser från ursprungliga 45 
boendeplatser och 100 förskoleplatser har visat 
sig vara nödvändig. Projekteringen kommer att 
utgå från 60 boendeplatser och 120 
förskoleplatser. Investeringsbudgeten för hela 
projektet har därför utökats med 40-50 mnkr. 
Utredning har visat att ett hundraårsregn på 
platsen vore problematiskt. Det har försenat 
detaljplanearbetet och därmed projekteringen 
av mark. Det leder också till fördyringar om 
hela tomten måste höjas kraftigt. 

Stadsbiblioteket 

Projektering av nytt stadsbibliotek har 
genomförts och kalkyler finns framtagna inför 
den upphandling som planeras under vintern 
2020/2021. I projektet ingick från början inte 
några markarbeten eftersom byggnaden skall 
uppföras på hela den 3D-fastighet som 
kommunen äger. Under projekteringen blev 
det tydligt att omgivande mark måste anpassas 
till byggnaden. Anledningen är att 
tillgänglighetskraven måste uppfyllas och att 
vattenavrinningen måste ändras för att passa 
tillbyggnaden. Bygglov kan inte erhållas om 
inte tillgänglighetskraven uppfylls. Det innebär 
att ytterligare överenskommelser måste 
genomföras med ICA-fastigheter. Hit hör 
omgivande mark och byte/köp av ytor inom 
byggnaden. 

Ny förskola i Ulricehamn 

Ny förskola (Lyckan) i Ulricehamn är 
färdigställd under sommaren. Verksamheten 
är igång sedan augusti. Investeringsutfallet 
blev lägre än budgeterat och det kan förklaras 
med att den var färdigprojekterad och att det 
är en modulbyggd konstruktion. 

 

Mark och exploatering 

Förvärvet avseende Brunnsnäs Säteri är klart 
och kommunen tillträdde fastigheten i juni. 

Tre rosor förskola 

Tre Rosors förskola har byggts om- och till 
med fyra avdelningar och ett tillagningskök. 
Lekytan har utökats och ny parkeringsplats har 
skapats. Entré och lastintag har flyttats ned 
från skolgården, till gatunivå mittemot 
Pingstkyrkan. Inflyttning pågår. 
Investeringsutfallet för Tre rosor blev positivt 
jämfört med budget med anledning 
upphandlingen. 

Ombyggnation gruppbostäder 

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

Gator, vägar och trafikåtgärder 

Beläggningsprojektet för underhåll och 
återtagande av eftersatt underhåll kommer att 
genomföras enligt planering. Detsamma gäller 
för upprustning av banvallen. 

Utbyggnad av ny gång- och cykelväg, etapp 1, 
är avslutad. Det positiva utfallet beror på att 
medfinansieringen från Trafikverket betalades 
ut under 2020, medan utgifterna låg 2019. 

Projektet avseende parkering vid Bryggan är 
försenat då det råder oklarheter vilka miljökrav 
som ska uppfyllas. Det kommer troligen bli en 
upprustning av ytorna istället för en 
nyanläggning. 

Hastighetsplanen är antagen och 
utsökta medel kommer att användas under 
året. 

Verktyget 4 

Projektering inför ombyggnad av lokaler i 
Verktyget 4 har inletts. Eftersom det finns en 
extern hyresgäst i delar av byggnaden kommer 
ombyggnationen genomföras i två etapper. I 
första etappen iordningsställs lokalerna för 
fastighetsskötare och snickare. När andra 
etappen är genomförd kan verksamheten park 
och skog flytta in. Om ett år beräknas första 
etappen vara genomförd och etapp två ett år 
senare. 
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Om- och -tillbyggnad Hössna och Vegby 
skola 

För Hössna och Vegby skola har projektering 
startats inför ombyggnad av befintliga lokaler. 
Det ska byggas ändamålsenliga lokaler som 
stödjer personal och elever för att bedriva 
verksamhet. För Hössna skola har projektering 
för totalentreprenad genomförts och 
upphandling pågår. Genomförandet kan dock 
inte ske 2020 eftersom detaljplan måste 
upprättas. Projektering för Vegby inleddes 
under våren. Planerat genomförande av 
Hössna 2021 och Vegby under 2022. 

Ökad kapacitet äldreboenden 

Projektering pågår inför nybyggnad av 
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid 
Ryttershov. Förvaltningen har kommit fram till 
att det blir lägre kostnader, sett över lång tid, 
att bygga nya byggnader för boende. 

Upprättande och genomförande av 
detaljplaner/Bergsäter 

Projektet avseende gata och vändplan i 
Sanatorieskogen ligger vilande. I samband med 
detaljplanearbetet var avsikten att befintlig väg 
förbi hotell Lassalyckan skulle stängas av. 
Numera är så inte fallet, varför nya 
byggnationen i området avvaktas.  

Projektet för utbyggnad av vändplan på 
Lindängsvägen kommer att skjutas på till nästa 
år då byggnationen måste färdigställas först. 
Projektet gällande Stockrosen 1 är försenat och 
avvaktar byggherren. 

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
bostadsområdet Bergsäter förväntas att 
påbörjas under slutet av året. Detaljplanen är 
överklagad och innan den vunnit laga kraft kan 
inte arbetet påbörjas. 

Grovterrassering Rönnåsen 

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

Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar 

Tillgänglighetsanpassning av lokaler pågår på 
Lassalyckan, Ulricehamns resurscenter, 
Ryttershov, Höjdgatan och stadshuset. Arbetet 
kommer inte helt att kunna färdigställas då 
förutsättningarna ändrats i vissa delar. 
Sessionssalen var besvärligare än väntat och 
något måste göras åt receptionen på 
Höjdgatan, där säkerheten behöver förbättras. 
Ulricehamns resurscenter och Lassalyckan är i 

det närmaste färdigställda. Mer medel har 
beviljats till stadshuset för att kunna 
genomföra åtgärder i och kring sessionssalen. 
Tillgänglighetsanpassning har även utförts vid 
Marbäcks skola i samband med att särskolan 
flyttade dit. 

Installation av bergvärmeanläggning sker vid 
Stadsskogens förskola. Befintlig elpanna 
ersätts med värmepump. Kulvert läggs till 
Fållornavägens gruppbostad alldeles intill 
förskolan. Gruppbostaden skall byggas om och 
kommer att förses med värme från 
värmepumpen i förskolan. Den gamla 
värmepumpen på Fållornavägen kommer inte 
att räcka till gruppbostaden men befintliga 
borrhål kan användas i den nya anläggningen. 
Bergvärmeanläggning kommer under hösten 
installeras vid Vegby skola, där den gamla 
pelletsanläggningen rangeras ut. Den är 
utsliten och utbytet medför kraftigt minskat 
skötselbehov. Av samma skäl har även 
Marbäcks skola fått en bergvärmeanläggning. 

Hamnbrygga Åsunden 

Bryggan söder om hamnbryggan har ersatts 
men en ny konstruktion som är estetiskt 
tilltalande och hållbar. Tanken är att ersätta 
bryggan i hamnen med något liknande, men 
anpassad så att båtar kan lägga till. Det är 
nödvändigt att lägga tid på att få fram vad 
kommunen vill satsa på, en riktig hamnbrygga 
eller en brygga vid strandpromenaden. 
Fastighet har tagit hjälp av stadsarkitekten. 
Projektet skjuts därför fram till 2021–2022. 

Ny skola F-6 

Projektering av ny F-6 skola har inletts. 
Arkitekt har upphandlats. Intresset för 
upphandlingen har varit stort. 
Detaljplanearbetet har inletts och projektering 
kan genomföras parallellt med planarbetet. 

Skola 7–9 

Beslutsunderlag inför fortsatt projektering har 
tagits fram för 7–9-skolorna. Delar av en 
programhandling tas fram för att få en 
helhetsbild av nödvändiga ombyggnader inför 
en fortsatt projektering. Förslagsritningar finns 
framtagna som beskriver framtida behovet av 
lokaler. Om- och nybyggnad behöver 
genomföras för att lokalerna skall motsvara 
behovet. Underlaget inklusive ekonomiska 
konsekvenser över tid har tagits fram som 
beslutsunderlag. Politisk inriktning inväntas i 
frågan. 

Ventilation Tvärreds skola och 
Musikskolan 

Det saknas fungerande ventilation i Tvärreds 
skola och Musikskolan och det går därför inte 
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att få en godkänd obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK). Efter installation 
av ventilation i två andra plan i byggnaden där 
Musikskolan finns så har den gamla 
självdragsventilationen slutat fungera. Även 
om den fungerat är det inte anpassat till 
dagens krav på luftomsättning. Mekanisk till- 
och frånluft måste därför installeras i två plan. 
Installationen i Tvärreds skola är ett 
självdragssystem som är väldigt svårt att få en 
fullgod funktion med. Även om den fungerat så 
är det inte anpassat till dagens krav på 
luftomsättning. Funktionen är mycket årstids- 
och temeperaturberoende och därför måste 
spjäll och liknande justeras näst intill dagligen. 
Kulvertarna som leder luften orsakar också 
obehaglig lukt i lokalerna. Mekanisk till- och 
frånluft måste därför installeras i samtliga 
byggnader. 

Upprustning Vegby skolgård 

Vegby skolgård är färdigställd, arbetet 
genomfördes under sommaren. 

Ombyggnad till centralarkiv 

Ombyggnad till centralarkiv har färdigställts i 
nedre plan på Ulricehamns resurscenter. Det 
gamla arkivet i före detta Tingshuset flyttas 
över hit. Investeringsutfallet blev lägre än 
budgeterat. 

Välfärdsteknik 

Det finns en handlingsplan framtagen om hur 
arbetet ska prioriteras och vilken teknik som 
ska anskaffas. En av sektorns systemförvaltare 
har ett särskilt ansvar att arbeta med 
handlingsplanen. 

Fördelningen av medel beslutades av 
kommunstyrelsen i juni genom ett 
investeringsärende. 

Enligt planen ska avsatta investeringsmedel 
användas i år. Coronapandemins påverkan på 
verksamheten kan dock göra att vissa 
investeringar skjuts fram till 2021. 

Pott för offentlig gestaltning 

Del av medlen hör till konst vid nya 
Stadsbiblioteket, Gällstad och Hössna. 

Merparten av medlen kommer att förbrukas 
nästa år då byggnationerna skjutits fram i 
tiden. 

Nya toaletter Timmele skola 

Investeringen i toaletter i Timmele skola 
möjliggör att uppfylla riktvärdet 1 toalett per 
påbörjat 15-tal elever. Totalt saknas 4 toaletter. 
Ursprunglig budget på 1,0 mnkr var baserat på 
ett annat utförande där det ej avsågs att utföra 
så mycket rivning och avväxlingar. Vid 
projektering konstaterades att det ursprungliga 
utförandet ej var möjligt samt att bättre 
funktion fås på närliggande grupprum med 
denna lösning. Det är omfattande 
rivningsarbeten så det är endast vid stängd 
skola som arbetet kan utföras. Genomförande 
sommarlov 2021. Tillfällig lösning nödvändig 
fram tills de nya toaletterna är klara. 

Större avvikelser 
Förråd lassalyckan 

Förrådet på Lassalyckan är färdigställt. 
Projektet har blivit dyrare än beräknat av flera 
orsaker. Vid budgeteringstillfället förutsattes 
ett visst utförande som skulle utföras under en 
viss period, men efter utförd projektering så 
ökade omfattningen och även utgiften för 
utförande då det genomfördes på vintern.  

Tillbyggnad förskolan Hökerum 

Den är modulbyggd och har byggts till med en 
avdelning i plan två. Befintligt kök har 
anpassats 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. Detta gjorde projektet 150 tkr dyrare. 
Diverse anpassningar med kontor/arbetsmiljö 
i befintlig del om 200 tkr var inte heller med i 
budget. Trappa till ny avdelning på plan två, 
för att skapa egen entré, innebar en utökad 
utgift om 250 tkr. Tillbyggnad diskrum 
medförde provisoriska åtgärder för 200 tkr 
med väderskydd, befintligt kök, flytt av passage 
och dörrautomatiker. 
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Kommunledningsstab 

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 3,3 4,9 5,9 

Personalkostnader  43,6 72,2 49,2 

Övriga kostnader 33,9 51,4 50,2 

Nettokostnader 74,2 118,7 93,5 

Budget 77,1 118,7 103,6 

Budgetavvikelse 2,9 0,0 10,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   117,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,5 

Väsentliga händelser 

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

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

Arbetet med det nya 
webbtillgänglighetsdirektivet som börjar gälla 
den 23 september 2020 har fortsatt, i stort sett 
enligt tidplan. Kommunens hemsida kommer 
att leva upp till de 
nya lagkraven. Intranätprojektet 
har dock ännu inte kunnat återupptas, då 
ärendet överklagats till kammarrätten. 

Det har varit fokus på att rekrytera 
såväl tillsvidareanställd personal som 
timvikarier till äldreomsorgen. En 
rekryteringsenhet har startats och ca 120 
timvikarier har anställts. Rekryteringsenheten 

har tillfälligt bemannats av personal från andra 
delar av kommunen. Från och med september 
finns en ordinarie rekryterare på plats. 

Ett stort arbete med beredskapsplanering och 
omställning av befintlig personal till 
äldreomsorgen har genomförts. Ca 90 
personer från sektor service och MSB har 
förberetts genom att de fått introduktion och 
förflyttningsutbildning. Beredskapsplanen har 
dock ännu inte behövt verkställas. 

Totalt har 300 semestervikarier rekryterats till 
äldreomsorgen och funktionsnedsättning.  

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett överskott om 
ca 2900tkr. Främsta orsaken till överskottet 
beror på budgeten för ram i balans. 

Kanslifunktionen signalerar att de politiska 
verksamheterna går med underskott, vilka går 
att härleda framför allt till ett 
omställningsstöd. Kommunikation visar ett 
överskott om 400 tkr, Ekonomi visar ett 
mindre överskott, vilket går att härleda till 
vakanser och sjukskrivning. 
Personalfunktionens överskott kopplas till 
personalkostnader samt friskvård. Merfallet av 
ersättningar för friskvårdsbidrag och "Ha kul"-
pengar faller erfarenhetsmässigt ut under årets 
sista kvartal. Efter augusti månad redovisar 
planeringsfunktionen en negativ 
budgetavvikelse som är kopplad till åtgärder 
vidtagna för coronaviruset. 

Prognos 

Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 1500 tkr. Dessa går att koppla till 
ram i balans. Vidare förutsätts att lönepott 
samt KS oförutsett kommer nyttjas helt under 
året och därav inte påverkar resultatet i någon 
riktning. Kansli- och 
planeringsfunktionerna visar underskott meda
n HR-funktionen prognosticerar ett överskott. 
Underskotten är kopplade till omställningsstöd 
och den nystartade rekryteringsenheten. 
Överskottet beror på åtgärder kopplade till 
omställningsfondens insatser i 
förvaltningen. Övriga funktioner förväntar sig 
ha en budget i balans. 

  

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 66,3 62,3 55,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid (%) 

7,3% 

 

4,8% 

 

3,4% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,71 

 

 

3,1 

 

 

2,6 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,4 0,5 0,3 
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Sektor miljö och 

samhällsbyggnad 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

 
Sektorstöd 1,8 2,9 2,5 

Miljö- och byggnämnd 0,3 0,5 0,6 

Planenhet 8,0 12,3 10,0 

Exploateringsenhet 26,2 38,7 36,3 

Miljöenhet 3,4 5,1 4,3 

Byggenhet 4,3 5,8 7,3 

Sektor MSB 44,0 65,3 61,1 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   
    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

 
Intäkter 10,7 14,2 14,8 

Personalkostnader  24,4 36,2       34,3 

Övriga kostnader 30,3 43,3       41,6 

Nettokostnader 44,0 65,3 61,1 

Budget 43,6 65,3 63,6 

Budgetavvikelse -0,4 0,0 2,5 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   65,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0 

  
    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 60,4 56,2 57,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie 4,7 4,3 3,8 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

2,6 1,9 2,1 

med långtidssjukfrånvaro    

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,4 0,3 0,2 

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har påverkats av 
rådande pandemi. Främst ligger den direkta 
påverkan på miljöenheten och dess 
tillsynsarbete. Tillsynen kom igång i början på 
året men fick snabbt gå över till att utföras med 
större hänsyn och flexibilitet än normalt. Efter 
tillsynsvägledning från Naturvårdsverket 
undvek miljöenheten tillsyn på 
all samhällsviktig verksamhet. Miljöenheten 
har nu till största delen gått över till 
skrivbordstillsyn genom telefon eller utskick av 

checklistor. Detta går dock inte att göra i fråga 
om Livsmedelstillsyn där ett fysiskt besök 
bedöms nödvändigt för att på ett bra sätt 
kunna kontrollera lagefterlevnad. Miljöenheten 
har även utfört tillsyn på trängsel och haft 
extra beredskap för detta under sommaren. 
Detta arbete har prioriterats efter uppmaning 
från Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har genomfört en revision 
på miljöenhetens livsmedelskontroll. 
Revisionen visade att enheten i stor 
utsträckning uppfyller lagstiftningens krav på 
offentlig kontroll och ville särskilt 
uppmärksamma några positiva noteringar. 
Nämligen att enheten har ett system för att 
hålla framtagna rutiner och checklistor 
uppdaterade, samt att enheten utför 
internkontroll av ärendehandläggningen 
utifrån rutiner, riktlinjer för diariestruktur och 
registerhållning. 

För byggenheten har pandemin resulterat i 
att ärendeinströmningen slagit rekord, vilket 
varit en utmaning för enheten. Prioriteringar 
görs för att registrera inkomna ärenden och att 
skicka ut alla beslut som fattas. Öppet hus har 
varit tvungen att stänga på grund av pandemin 
och kommer vara stängt tills dess att nya 
rekommendationer kommer. Sökande erbjuds 
fortsatt möjlighet att boka möten 
digitalt. Byggenheten har satsat på ökade 
kundkontakter för att försöka bistå med 
information innan ansökan skickas in samt 
ökat kommunikationen under 
handläggningstiden. Nya kundmätningar visar 
att vi är på rätt väg, främst gällande företagen, 
men det finns fortfarande 
förbättringspotential. 

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

För att tillgodose marknaden och ha en 
framförhållning arbetar förvaltningen 
prioriterat med att planlägga mark för 
ytterligare tomtetableringar. Med stöd av 
gällande översiktsplan och markförvärvspolicy 
arbetas det intensivt för att utöka kommunens 
markreserv gällande mark för ny 
bostadsbebyggelse, kommunal service, men 
också mark för industri och sällanköpshandel. 
Förvärvet av Brunnsnäs Säteri kommer 
exempelvis bidra till kommunens tillväxt 
framåt. 
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Beläggningsarbeten har pågått i kommunen 
under större delen av våren och sommaren. 
Arbetet utgår ifrån den beläggningsplan som 
arbetades fram efter beläggningsinventeringen. 
Inventeringen visade att underhållet på våra 
gator och vägar är eftersatt.  

Kommunen har numera ett professionell 
hantering av skolskjutsen och elevresorna. 
Återigen visar det att vår 
informationsspridning fungerar bra då vi får in 
majoriteten av alla ansökningar under 
ansökningsperioden. Planeringen inför läsåret 
20/21 har varit intensivt men är nu i full gång. 

Arbetet med översiktsplanen går enligt tidplan. 
Fysiska samrådsmöten för detaljplaner har 
börjat hållas igen, men med restriktioner på 
grund av covid-19. 

Detaljplanerna Tingslyckan 10 
"Markuslyckedreven" och Hester 5:20 
"Herralyckedreven" har fått laga kraft. 
Detaljplanen Del av Bogesund 1:230 
"Bergsäter", har antagits men blivit överklagad 
av privatpersoner till Mark- och 
miljödomstolen. Detaljplanen Vist 10:24 och 
10:12 "Energi- och miljöcenter" är fortsatt i en 
pågående process med Mark- och 
miljödomstolen, efter att detaljplanen 
överklagats av grannar. 

Arbetet fortgår med att förbättra den externa 
webb-GIS:en för invånarna. Arbetet med 
digitaliseringen av de kommunala 
förrättningsakterna fortsätter. De cirka 3000 
förrättningsakterna packas nu ner för att 
kunna skickas till och scannas av Lantmäteriet. 

 

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett 
underskott i förhållande till budget på cirka 0,3 
mnkr. Underskottet beror främst på 
kostnader för utredningar i samband med 
detaljplaner för kommunala planer ca 1,2 
mnkr och ökade kostnader för rening av 
lakvattnet cirka 0,5 mnkr till följd av den stora 
nederbörd som varit.   

Sektorns intäkter kommer att påverkas utifrån 
rådande pandemi, exempelvis har tillsyn 
behövt ställas in eller genomföras i enklare 
form vilket påverkar intäkterna. Beslut om de 
årliga avgifterna kommer att tas under 
september och det politiska beslutet kommer 
påverka kommunens ekonomi. 

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha en 

budget i balans. En osäkerhet finns alltid kring 

hur stora kostnaderna kommer bli för reningen 

av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 

väderberoende. Prognosen bygger på att 

sektorn får kostnadstäckning för eventuella 

beslut kopplat till årsavgifterna på 

miljöenheten och att sektorn får 

kostnadstäckning för de konsultkostnaderna i 

kommunala detaljplaner som inte budgeterats 

på planenheten.
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 8,1 12,1 12,1 

Beställning och kvalitet 238,2 364,3 363,0 

Funktionsnedsättning 17,7 28,7 24,6 

Individ- och familjeomsorg 43,0 65,3 63,8 

Äldreomsorg 59,5 74,4 73,8 

Sektor välfärd 366,5 544,8 537,4 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 

Kostnader  64,6 68,1 69,7 

varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 

 

 

52,8 48,8 
 

   

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 208,2 307,6 309,6 

Personalkostnader 289,3 425,4 418,6 

Övriga kostnader 285,3 427,1 428,5 

Nettokostnader 366,5 544,8 537,4 

Budget 363,4 544,8 531,7 

Budgetavvikelse -3,1 0,0 -5,7 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   542,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  2,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 766,2 768,1 772,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
igenomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 46,6 
 

55,1 
 

46,7 

Sjuklönekostnader (mnkr) 9,8 7,1 5,7 

 

Väsentliga händelser 

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

på äldreboenden. Två covid-19-team med 
särskild personal startades i våras, ett inom 
hemtjänsten och ett för korttidsvård, för att 
kunna ta hand om smittade brukare. 

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

Ekonomisk analys 

Högre kostnader totalt sett för perioden på 
grund av covid-19, framförallt när det gäller 
personalkostnader inom hemsjukvården och 
äldreomsorgen samt för skyddsutrustning. 
Statligt stöd i form av kompensation för 
sjuklöner på 5,1 mnkr har mottagits under 
perioden. 

Överskott finns i några verksamheter då 
utförandet minskat i vissa delar som daglig 
verksamhet och boendestödet samt att det 
funnits tomplatser på äldreboendena och 
korttiden samt varit ett minskat åkande inom 
färdtjänsten. Försörjningsstödet ligger 
fortfarande ungefär i nivå med budget trots att 
arbetslösheten ökar. 

Prognos 

Sektorn räknar med statlig kompensation för 
merkostnader kopplat till covid-19 på 8,2 mnkr 
för perioden februari till och med augusti, 
vilket gör att prognosen ändå hamnar på ett 
överskott. Totalt sett en plusprognos på 2,0 
mnkr. En minusprognos för äldreomsorgen på 
5,0 mnkr möts upp av en plusprognos på 
beställning och kvalitet på 5,1 mnkr, vilket 
innebär att processen äldreomsorg i stort sett 
ändå går ihop sig. Funktionsnedsättning har en 
plusprognos på 1,9 mnkr och IFO (individ- och 
familjeomsorg) samt central ledning lägger 
nollprognoser. 

Äldreomsorgens prognos är 3 mnkr sämre än 
förra uppföljningen på grund av av högre 
personalkostnader under sommaren och 
minskat uppdrag (korttid och särskilt boende) 
men detta vägs upp mot motsvarande 
förbättring på beställning och kvalitet. 
Minskad verksamhet ger plus för 
funktionsnedsättning. IFO har ökade externa 
placeringskostnader och tappar intäkter från 
Migrationsverket, men detta vägs upp av att 
andra delar gör överskott. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 13,8 21,1 26,1 

Personalkostnader  32,1 

 

49,6 48,9 

Övriga kostnader 24,6 36,8 35,2 

Nettokostnader 43,0 65,3 58,0 

Budget 44,0 65,3 56,0 

Budgetavvikelse 1,0 0,0 -2,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   65,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 74,7 82,8 104,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 8,0 6,0 4,4 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 3,7 3,4 3,6 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,8 1,1 1,1 

 

Organisationsförändring har skett mellan 2019 och 

2020 

Väsentliga händelser 

Covid-19 påverkar verksamheterna på IFO i 
likhet med övriga samhället. Arbetslösheten 
ökar, från en låg nivå, månad för månad. I maj 
meddelades att de feriejobb som var planerade 
för ungdomar 16-19 år inom 
äldreomsorg, funktionsnedsättning och 
förskola inte kunde användas, på grund av 
risk för smittspridning. Ett stort antal platser 
försvann och sektor service engagerades i att 
hitta nya platser som ersättning. Från statligt 
håll meddelades om möjligheten att ansöka om 
ytterligare medel för utökat antal feriearbeten. 
Överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen skrevs gällande dessa 
medel.  Ulricehamns kommun landade på 144 
feriejobb under 2020. 

Under 2019 skedde en minskning av 
verksamheten på Arbetsmarknadsenheten. 
Den processen är klar och under 2020 planeras 
inte för ytterligare minskningar av 

verksamheten. Resurserna på enheten inför 
2021 beräknas inte tillräckliga för att täcka 
behoven om arbetslösheten fortsätter att stiga. 

Det är svårare att hitta platser för extratjänster 
och arbetsmarknadsanställningar. Flera av 
platserna har varit inom äldreomsorg och där 
finns det tveksamhet att ta emot nya personer i 
verksamheten eftersom de äldre ska skyddas 
från smitta. Öppenvårdsenheten upplever 
svårigheter att verkställa ungdomstjänster, då 
få arbetsplatser kan ta emot. 

Antalet ärenden rörande Våld i Nära Relation 
ökar. Försörjningsstödet har ökat något under 
sommaren och beräknas öka ytterligare så 
länge arbetslösheten stiger. 

 

Ekonomisk analys 

Verksamheten visar ett överskott efter åtta 
månader på cirka 1,0 mnkr mot budget. 
Överskottet har successivt sjunkit de sista 
månaderna, i enlighet med tidigare 
prognoser. Några poster avviker från 
budget; konsultkostnader inom Barn och unga, 
intäkterna för ensamkommande barn 
fortsätter att sjunka, intäkter från 
Arbetsförmedlingen, samt låga kostnader för 
missbruksplaceringar. Antalet ärenden som rör 
Våld i Nära Relation har ökat kraftigt under 
våren 2020. 

Försörjningsstödet ligger i princip jämns 
med budget under perioden, men har ökat 
något under sommaren. Riksnormen höjdes 
med 1,9 % jämfört med föregående år. 
Intäkterna från Migrationsverket fortsätter att 
sjunka och utgör ett budgetproblem, både i 
år och inför 2021.  

Prognos 

I förhållande till budget har ett antal poster 

med betydande kostnader uppstått under året; 

oväntade och kostsamma placeringar inom 

både Barn och Unga och Våld i Nära Relation. 

Missbruksplaceringarna ligger fortsatt inom 

ram. Det rör sig totalt sett om mycket få 

individer. Utöver detta också en 

handläggarkonsult inom Barn och Unga, till 

följd av hög korttidsfrånvaro under våren. Att 

IFO kan lägga en 0-prognos beror på ett 

intäktsöverskott på Arbetsmarknadsenheten. 
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Funktionsnedsättning 

 
    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 67,3 97,5 102,3 

Personalkostnader 69,8 104,7 103,9 

Övriga kostnader  15,1 21,5 23,1 

Nettokostnader 17,6 28,7 24,6 

Budget 19,6 28,7 27,6 

Budgetavvikelse 2,0 0,0 2,9 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   26,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,9 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 193,1 197,9 191,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 9,0% 6,5% 6,5% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,3 8,4 9,9 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,9 1,5 1,2 

 

Väsentliga händelser 

Effekten av covid-19 ses på olika sätt inom 
verksamheten. Inom verksamheten har man 
arbetat aktivt med hygienrutiner och 
begränsningsåtgärder. 

Störst påverkan har setts på daglig verksamhet 
Tingslyckan och Fållan, som har varit 
begränsat öppet för arbetstagarna sedan 17 
mars, endast de brukare som bor i ordinärt 
boende erbjöds att delta. Dessa enheter 
öppnade återigen 3 augusti, med vidtagna 
åtgärder för att minimera risk för 
smittspridning. Ytterligare åtgärd för att 
minska risken för smittspridning är att 
Överskottslagrets försäljning har stängt 
tillsvidare, liksom fixartjänst. Dessa åtgärder 
vidtogs för att minska risk för smittspridning 
samtidigt som resurser frigjordes för att stärka 
upp på andra enheter. Övriga verksamheter 
inom daglig verksamhet och sysselsättning har 
pågått i stort sett som vanligt. Det innebär att 
cirka 25 personer inte fått beslut på daglig 
verksamhet verkställt. Det påverkar 
brukare med förändrad vardagsstruktur och 
begränsade aktiviteter. 

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

I slutet på mars var frånvaron bland 
personal på vissa enheter mycket hög medans 
andra inte berördes, under sommaren var få 
personal frånvarande. 

Ekonomisk analys 

Den positiva avvikelsen gentemot budget 
förklaras dels av statlig ersättning för 
sjuklönekostnader. Vilket under perioden varit 
ca 1,1 mnkr. Daglig verksamhet redovisar också 
ett positivt överskott vilket till stor del beror på 
lägre personalkostnader då daglig verksamhet 
haft begränsade öppettider. Vilket resulterade i 
att man kunde frigöra personal som haft 
möjlighet att täcka upp på andra områden där 
behoven funnits. Bland annat på 
gruppboendena men även övrig daglig 
verksamhet. 

Det gäller även boendestödet, där avbokningar 
har skett med långt eller kort 
varsel, och personals frånvaro inte har behövts 
ersättas fullt ut, vilket har genererat ett 
överskott. 

Prognos 

Beräkning av utfall grundar sig på ökad 
verkställighet inom daglig verksamhet från 
augusti. där personalbehovet väntas vara som 
innan pandemin 

Ett större tryck på korttidstillsyn med fler 
personer med större behov innebär ökade 
lönekostnader från och med hösten. Några 
ärenden i verksamheten innebär ökade 
lönekostnader, anpassningar i verksamhet, 
lokaler samt kostnader för säkerhets- och 
arbetsmiljöarbete. Kostnader för 
assistansärende är högre än budgeterat. 
Antalet kontaktpersonsuppdrag har ökat vilket 
innebär ökade kostnader. 

Förväntad ersättning för utökade kostnader i 
samband med covid-19, 450 tkr, förbättrar 
dock resultatet 
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Äldreomsorg 

 
    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 115,3 171,8 162,8 

Personalkostnader  141,1 201,4 198,6 

Övriga kostnader 33,7 44,8 38,1 

Nettokostnader 59,5 74,4 73,8 

Budget 49,1 74,4 73,9 

Budgetavvikelse -10,4 0,0 0,0 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   79,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -5,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 399,1 386,9 383,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 10,6% 9,0% 7,6% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 24,3 
 

31,3 
 

25,9  

Sjuklönekostnader (mnkr) 6,1 3,9 3,1 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten har starkt påverkats av 
pandemin under året. Ett omfattande arbete 
har utförts gällande arbetssätt och rutiner. Det 
har varit en väl fungerande organisation med 
hygienombud ute i verksamheten och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
MAS har haft kontinuerliga kontakter med 
sjukvårdens smittskydd och vårdhygien. 
Samverkan har skett mellan verksamheter för 
att få bästa lösning för varje fall av covid. 
Informationssäkerställande har varit en nyckel 
för att arbeta under pandemin. 

Särskilda covid-team startades upp för att ta 
hand om brukare med smitta i form av ett 
korttidsteam och ett hemtjänstteam. Det ledde 
till att halva korttiden stängdes för att 
möjliggöra en covid-avdelning. Verksamheten 
gjorde ett gediget arbete med att säkerställa 
kvalitetssäkrad och anpassad skyddsutrustning 
med anledning av covid-19. 

Det beslutades om inflyttningsstopp på vård 
och omsorgsboendena under juni månad. Det 

har inneburit att verksamheten haft ett ökat 
vårdbehov i hemtjänsten. Växelvård beslutades 
att stängas ner på grund av smittrisk. 
Besöksförbud har rått sedan våren. Även om 
enheterna har möjliggjort besök på olika sätt, 
utomhus, via besöksskärm, telefonkontakt och 
Skype, så är det ändå en oerhörd ansträngning 
för de äldre och anhöriga att inte kunna ses 
som vanligt. 

Pandemin har inneburit en belastning för 
personal och enhetschefer som arbetat hårt för 
att minska smittspridning, där har 
verksamheten sett tydliga resultat av 
personalens arbete med att följa rutiner. 

Ekonomisk analys 

Verksamheten är starkt påverkad av covid-19. 
Det totala resultatet visar en negativ 
budgetavvikelse för perioden på 10,4 mnkr. 
Periodens beställning understiger budget med 
4,6 mnkr. Beläggning på särskilt boende och 
korttid har gått ned de senaste månaderna. Det 
har varit en kombination av medvetna val och 
lägre intresse från kund.  Personalkostnaderna 
avviker negativt för perioden med 7,5 mnkr. 
Verksamheten har fått bidrag från staten för 
att täcka sjuklönekostnader på totalt 3,1 mnkr. 
Totala kostnaden för sjukfrånvaro har varit 6,1 
mnkr under perioden jan till augusti. 
Övertidskostnaden för perioden uppgår till ca 
2,4 mnkr. Skyddsmaterial och extra kostnader 
ligger på 7,0 mnkr. Verksamheten har sökt 
statlig täckning för detta. 

Prognos 

Verksamheten arbetar aktivt för att höja 
beställningen genom att erbjuda inflyttning på 
våra boenden. De senaste månaderna har det 
varit omkring 20 tomma lägenheter på särskilt 
boende, dessutom har korttiden en av 
avdelningarna stängd för covid-19. Detta 
kommer att påverka resultatet även under 
hösten. 

Enheterna arbetar med schema och 
bemanning för att komma i bättre balans med 
budget. Sjukfrånvaron har varit hög och 
kommer att vara det ytterligare en period 
framöver. 

Verksamheten är starkt påverkad av covid-19 
då beläggningen fortsatt kommer vara låg 
under hösten. Det är den förväntade låga 
beställningen tillsammans med en förväntad 
högre sjukfrånvaro under hösten som påverkar 
prognosen.
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Beställning och kvalitet 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 11,3 16,6 17,8 

Personalkostnader  39,2 58,5 56,9 

Övriga kostnader 210,3 322,4 329,7 

Nettokostnader 238,2 364,3 368,9 

Budget 242,7 

 

364,3 361,7 

Budgetavvikelse 4,5 0,0 -7,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   359,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  5,1 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 86,4 87,8 81,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,1 11,9 7,7 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,0 1,4 0,8 

 

Organisationsförändring har skett mellan 2019 och 2020 

Väsentliga händelser 

Coronapandemin är den största väsentliga 
händelsen under året. Den har givit en stor 
påverkan både ekonomiskt och på innehållet i 
verksamheten. Beslut om särskilt boende samt 
korttidsvistelse har verkställts i mindre 
omfattning än vanligt på grund av smittorisk. 
Beslut om växelvård har inte kunnat 
verkställas på korttidsenheten under perioden 
januari-augusti till följd av smittorisk. 
Väsentligt förbättrade handläggningstider 
sedan början av året gällande ansökan om 
särskilt boende. 

Dagrehab har varit stängt för träning på 
Ulricehamns resurscenter sedan april. 
Patienter har istället fått träna hemma. 
Prioriteringar har dock behövt att göras och 
viss uppehållande träning har inte kunnat 
utföras. 

Under sommaren har det periodvis varit 
ett ansträngt läge för Hemsjukvårdens 
sjuksköterskor. Enstaka 
bemanningssjuksköterskor har anlitats under 

sommaren. Specifik händelse på en enhet har 
gett ekonomiska konsekvenser för 
verksamheten i form av mycket övertid, fler 
timanställda samt övriga kostnader 
Beredskapsplanering har funnits under 
pandemin och bredvidgång för skolsköterskor 
som eventuellt skulle kunna förstärka 
hemsjukvården är genomförd. För baspersonal 
har delegeringar och utbildning i 
förflyttningsteknik utförts i betydligt högre 
grad än normalt. Brukare har åkt färdtjänst i 
betydande mindre omfattning än normalt. 

Ekonomisk analys 

Internt köp- och sälj äldreomsorg går med ett 
stort plus till följd av minskad inflyttning på 
särskilt boende och minskat antal brukare på 
korttid. Hemtjänstinsatserna har ökat något 
under perioden. Internt köp- och sälj 
funktionsnedsättning går med ett litet 
underskott främst till följd av fler brukare med 
boendestöd samt daglig verksamhet enligt SoL. 
Hemsjukvård sjuksköterskor har ett 
underskott till följd av specifik händelse som 
inneburit höga kostnader samt för övertid och 
timanställda. 

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

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

Prognos 

En fortsatt lägre andel beslut än 
normalt verkställs inom äldreomsorgen vilket 
leder till ett fortsatt överskott. Då det finns en 
viss utökning inom funktionsnedsättning samt 
flera brukare som höjts i nivåbedömning 
kommer underskottet i internt köp-och sälj 
fortsätta öka. Inom Hemsjukvården kommer 
underskottet inte att kunna hämtas hem under 
kommande månader vilket kommer innebära 
ett fortsatt underskott. 

Även om resor med färdtjänst successivt ökar 
kommer äldres resandevanor även under 
hösten att vara minskade. 

De hemmaplanslösningar som nu byggts kring 
ett par brukare med komplexa behov är 
nytillkomna och finansiering finns inte med 
sedan tidigare i budget. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 31,0 
 

46,5 45,0 

Förskola 86,7 138,4 133,6 

Grundskola 169,8 263,8 255,4 

Tingsholm 103,5 161,7 156,0 

Skolutveckling och stöd 15,2 26,2 19,6 

Sektor lärande 406,2 636,7 609,6 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 63,0 75,6 93,0 

Personalkostnader 288,1 431,7 420,6 

Övriga kostnader 181,1 280,5 282,0 

Nettokostnader 406,2 636,7 609,6 

Budget 421,3 636,7 611,9 

Budgetavvikelse 15,1 0,0 2,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   632,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  4,3 

  
    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 751,8 765,8 770,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,6% 5,5% 4,9% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 38,1 33,4 32,3 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 6,3 4,7 3,8 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19-pandemin har påverkat sektorn både 
gällande barn- och personalfrånvaro samt 
genom verksamhetsanpassningar i 
undervisningen. Från den 19 mars har 
undervisningen inom Tingsholmsgymnasiet 
och vuxenutbildningen bedrivits via fjärr- eller 
distansundervisning fram till sommarlovet. 
Undervisningen inom Lärvux har ställts in. 

Stenbocksskolans elever i årskurs 7 och 8 har 
fått fjärrundervisning varannan vecka mellan 
veckorna 19-24. Eleverna i årskurs 9 samt 
elever i behov av särskilt stöd fick undervisning 
på skolan. 

Beslut har tagits gällande förändring av 
fritidshemsverksamhet vid Gällstad skola. 

Förskolan har påbörjat att gå in i heltid som 
norm under våren. Grundskolan och 
Tingsholm har avstannat i processen pga 
påverkan av covid-19 men plan finns för 
återupptagande under hösten. 

Statsbidragsförutsättningarna är utmanande 
då det sker förändringar löpande och påverkar 
planeringen för verksamheten. 

Sektorn har fått godkänt för arbetet med 
åtgärdsplan för nyanländas lärande i 
samarbete med Skolverket.  

Handlingsplan för högre måluppfyllelse har 
tagits fram liksom handlingsplan för 
matematik och IKT (Information och 
kommunikationsteknologi). 

Ekonomisk analys 

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

Inom Tingsholm uppvisar enheterna positiva 
resultat förutom vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningens negativa resultat kopplas 
till främst sfi-undervisningen.  

Effekter av covid-19 har påverkat sektorn. 
Sektorn har även fått kompensation för 
sjuklönekostnader för april till juli 
motsvarande 3,3 mnkr. 

Prognos 

Sektorn förväntas ha överskott men avvikelser 
finns inom sektorn. 

Det råder stor osäkerhet kring främst 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor, antalet elever mottagna 
inom särskolan och eventuell kostnadstäckning 
för vuxenutbildningen vad gäller äldre-
omsorgslyftet samt om fler utbildningsplatser 
behöver erbjudas på grund av covid-19. 

Prognosen påverkas av covid-19 med lägre 
vikariekostnader under våren samt 
kompensation för sjuklönekostnader april till 
juli med 3,3 mnkr. 
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Skolutveckling och stöd 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,0 0,5 1,9 

Personalkostnader  11,7 24,2 17,5 

Övriga kostnader 3,5 2,5 4,0 

Nettokostnader 15,2 26,2 19,6 

Budget 17,4 26,2 21,4 

Budgetavvikelse 2,2 0,0 1,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   25,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 24,5 x x 

Sjukfrånvaro av ordinarie 9,4% x x 

arbetstid    

Antal medarbetare 
genomsnitt 

1,9 x x 

med långtidssjukfrånvaro    

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,4 x x 

 

Väsentliga händelser 

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

Skolutveckling och stöd har genomgått en 
organisationsförändring under aktuell period. 
Verksamheten leds nu av en 
verksamhetschef. Vidare har en tjänst som 
enhetschef för elevhälsan inrättats. 

I budget har elevhälsan utökats med en tjänst 
vardera för skolkurator och skolsköterska. En 
organisationsöversyn har skett under ledning 
av enhetschef och verkställdes i samband med 
höstterminens start. 

Beslut är fattat att alla pojkar skall erbjudas 
vaccination med Gardasil. Detta innebär att 
vaccinering skall ske både för flickor och 
pojkar i årskurs 5 och 6 innevarande år. 

Ett intensivt arbete med att planera och 
organisera för nya flexgrupper har skett.  

 

Under perioden har avdelningen varit mycket 
engagerad i att bistå i arbetet med olika planer: 
IKT-plan, Plan för ökad 
måluppfyllelse, Handlingsplan i matematik 
samt Saknad -efterfrågad. Samtliga 
planer kommer att ha delgetts 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsgrupp innan sommaruppehållet.  

Ekonomisk analys 

Av de tillkommande medlen på 5,0 mnkr har 
inte organisationen inte hunnit anpassas under 
vårterminen. Förstärkning under vårterminen 
har skett till Gällstad skolområde och 
Ulrikaskolan. Alla utom en av tjänsterna är 
tillsatta till flexgrupperna och börjar sina 
anställningar under höstterminen. 

Överskott beror främst på vakanser 
på skolpsykolog och kurator och till viss del på 
sjukskrivningar. Inga vikarier har tagits in. 
Försäkringskassan har kompenserat 
sjuklönekostnader i april-juli med 
motsvarande 0,1 mnkr.  

Prognos 

En del av vårens överskott kommer att nyttjas 
till inköp av psykologutredningar och inköp av 
material till de nya flexgrupperna under 
höstterminen. 

Överskottet är främst kopplat till att 
psykologtjänsten som återigen legat ute utan 
resultat. Viss vakans har varit under året som 
ej kunnat tillsättas. Vissa planerade 
kompetensutvecklingsarbete har på grund av 
covid-19 inte kunnat genomföras i vanlig 
omfattning.     
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Förskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 18,3 21,8 25,6 

Personalkostnader  69,3 103,2 100,7 

Övriga kostnader 35,7 57,0 58,4 

Nettokostnader 86,7 138,4 133,6 

Budget 92,6 138,4 136,7 

Budgetavvikelse 5,9 0,0 3,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   136,4 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  2,0 

 

 

 

   

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 200,2 200,9 206,0 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

arbetstid 6,7% 4,9% 5,2% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 11,3 7,1 7,0 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,8 1,3 1,3 

 

Väsentliga händelser 

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

I internbudgeten sker en omfördelning mellan 
poster för att säkerställa att barn med 
omfattande stödbehov får det stöd som behövs. 
Inför hösten har den budgetposten utökats. 
Kompetensutveckling och systematiskt 
kvalitetsarbete pågår genom att utveckla 
arbetet med tillgängliga lärmiljöer och 
förhållningssätt. Minst en pedagog från varje 
förskola deltog på en fortbildningsdag kring 
Barnkonventionen i februari. 

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

Förskolan i Ulricehamns kommun har en god 
förskollärartäthet och en god kvalitet. För att 
möta upp ökade krav på undervisning i 
förskolan ska förskollärare få förutsättningar i 
form av tid, pedagogisk utvecklingstid, och 
utbildning för att ta det ansvar. Under läsåret 

19/20 kompetensutvecklas all pedagogisk 
personal genom implementeringsarbete med 
Lpfö -18. 

Från januari används TimeCare för 
schemaläggning under projektet heltid som 
norm. 

Ekonomisk analys 

Kommunala såväl fristående förskolor har 
tilldelats extra medel, tilläggsbelopp, för barn i 
behov av särskilt stöd för perioden januari-juli. 
Trots justering i internbudgeten för 2020 
tillåter inte budgeten full täckning utifrån 
efterfrågat behov på alla enheter utan får 
hanteras inom enhetens budget. 

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående förskolor visar ett överskott. 

Ersättning från försäkringskassan med 1,0 
mnkr för sjuklönekostnader. 

Tre enheter visar underskott vilket till viss del 
beror på att de har medarbetare med högre lön 
än snittlöner vilket påverkar budget och utfall. 

Enheternas personalkostnader har minskat till 
följd av covid-19.  

Prognos 

Förskolan prognostiserar att gå med ett 
överskott på helår. 

För enheterna är prognosen - 0,4 mnkr inkl. 
Intraprenad på helår. 

Överskottet centralt kommer att användas för 
att täcka behovet av extra resursstöd både 
under vår och höst 2020. 

1,0 mnkr av överskottet är ersättning för 
sjuklönekostnader och resterande del är 
överskott från interkommunala ersättningar 
och ersättningar till fristående förskolor.  

Enheternas personalkostnader har minskat till 
följd av covid-19. Frånvaro av personal men 
även frånvaro av barn har gjort att frånvarande 
personal inte har behövts ersättas med 
timvikarier. 
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Grundskola 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 32,3 37,2 41,3 

Personalkostnader  138,3 201,8 196,9 

Övriga kostnader 63,8 99,2 99,8 

Nettokostnader 169,8 263,8 255,4 

Budget 172,9 263,8 257,0 

Budgetavvikelse 3,1 0,0 1,6 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   263,3 

 Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,5 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 354,8 350,2 357,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 19,9 16,0 17,4 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 3,1 2,3 1,8 

 

Väsentliga händelser 

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

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

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

Flexgrupper startas upp på Timmele skola, 
Gällstads skola och Stenbocksskolan. Detta 
sker löpande när förutsättningar gällande 
personal och lokaler är klara. 

Skolinspektionen har 
genomfört kvalitetsgranskning vid 
Blidsbergs skola, Gällstad skola, Timmele skola 

och Ulrikaskolan. De områden som tittats på är 
rektors ledarskap, undervisning, trygghet och 
studiero samt bedömning och betygssättning.   

Ekonomisk analys 

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

Kostnader för tilläggsbelopp till fristående 
enheter ligger över budget för våren 2020 (-0,4 
mnkr). 

Stöd till barn med diabetes på en skola (4 
elever i yngre åldrar) ges under våren 2020 
med hjälp av politikens tilldelade medel om 5,0 
mnkr. Stöd till hemmasittare är svårt att 
rymma inom budget, framförallt på 7-9 
skolorna. 

Intäkter i form av statsbidrag för 
lärarassistenter är lägre än förväntat medan 
statsbidrag för specialpedagoger har påverkat 
utfallet positivt. 

Försäkringskassan täcker upp för 
sjuklönekostnader för april-juli med 1,6 mnkr.  

Prognos 

Tilläggsbelopp för fristående enheter ryms 
inte inom avsatt budget då ansökningar från 
fristående enheter är mer omfattande till ht 
2020.  

Enheternas bemanning kommer att anpassas 
till hösten. Den organisation som är lagd för 
läsåret är svår att påverka under våren och 
åtgärder görs inför hösten. De enheter som 
berörs är Bogesundsskolan och Ulrikaskolan. 

Budgetramen utökades med 1,8 mnkr vilket 
var det Skolverket aviserade var sökbart för 
lärarassistenter. Detta skulle täcka 
kommunens egenfinansiering med 
motsvarande belopp. I början av året 
meddelades att statsbidraget är halverat. Detta 
påverkar de ekonomiska förutsättningarna 
negativt om 0,9 mnkr. Kostnader för lovskola 
och sommarlovsskola är högre än budgeterat 
ihop med statsbidrag.
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Tingsholm 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 12,2 16,2 24,1 

Personalkostnader 67,7 100,8 103,9 

Övriga kostnader  48,0 77,1 76,2 

Nettokostnader 103,5 161,7 156,0 

Budget 107,4 161,7 151,8 

Budgetavvikelse 3,9 0,0 -4,2 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos nettokostnader helår   160,9 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,8 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 170,8 189,2 180,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

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

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 5,6 9,3 6,9 
 

Sjuklönekostnader (mnkr) 1,0 0,8 0,5 

 

 

Väsentliga händelser 

Vårens pandemi har inneburit att huvuddelen 
av skolområdet tvingats växla om från 
traditionell undervisning till fjärr- och 
distansundervisning. Skolpersonalen har 
hanterat omställningen mycket väl 
trots utmaningar som att skapa en 
arbetssituation för personal och elever som är 
hanterbar, att dubbelarbete undviks och att 
skapa rutiner och processer som motsvarar de 
behov som uppstått i en extraordinär situation. 
Andra utmaningar har varit att skapa en 
arbetsplats som fungerar väl utifrån den nya 
situationen, det handlar om bedömning, 
närvaro och frånvaro, teknik som behövs för ny 
typ av undervisning, att ha en trygg och säker 
arbetsplats etc. 

Det är ännu för tidigt att överblicka skolåret 
och dess konsekvenser sprungna ur 
pandemivåren.  

 

 

Ekonomisk analys 

En hel del större och mindre händelser får stor 
effekt över tid. Till de större flödena räknas 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor som kan ge stora utslag på 
ekonomin. Beroende på inflödet av elever till 
Tingsholmsgymnasiet och även utflödet av 
elever till övriga huvudmän avgör hur stor 
kostnaden blir.  

Underliggande enheter uppvisar för tillfället 
även positiva resultat förutom 
vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens 
negativa resultat kopplas till främst  
sfi-undervisningen där antalet "etableranter" 
över tid minskat. 

Nuläget för verksamhetsområdet är 3,8 mnkr. 
Huvuddelen av detta positiva resultat kommer 
främst av lägre kostnader för interkommunala 
ersättningar och ersättningar till fristående 
skolor.   

Prognos 

Det råder stor osäkerhet kring främst 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor, antalet elever mottagna 
inom särskolan och eventuell kostnadstäckning 
för vuxenutbildningen vad gäller 
äldreomsorgslyftet samt om fler utbildnings-
platser behöver erbjudas på grund av covid-19.   

Uppskattning av kostnader för 
interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor är förknippad med stor 
osäkerhet då programval och elevens 
eventuella övriga stödbehov avgör. 

På Tingsholmsgymnasiet finns en mindre 
grupp elever som är placerade i 
undervisningslokaler utanför skolområdet.  
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Sektorstöd service 0,8 2,8 2,3 

Fastighet  -1,7 2,5 1,0 

IT -1,3 0,0 -0,8 

Kommunservice  16,6 26,4 24,1 

Kost 3,2 6,8 5,4 

Kultur och fritid  33,0 49,7 47,2 

Sektor service  50,6 88,2 79,2 

 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 165,5 249,2 247,2 

Personalkostnader  77,3 121,3 112,8 

Övriga kostnader 138,8 216,1 213,6 

Nettokostnader 50,6 88,2 79,2 

Budget 58,3 88,2 83,9 

Budgetavvikelse 7,7 0,0 4,7 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   85,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  3,1 

 

    

Personaltal 2020 
Tertial 2 

2019 
Tertial 2 

2018 
Tertial 2 

Arbetad tid (i årsarbeten) 233,2 232,1 232,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie    

Arbetstid 8,4% 7,9% 7,3% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 14,0 16,6 15,3 

Sjuklönekostnader (mnkr) 2,4 1,5 1,6 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har påverkat sektor service på flera 
olika sätt, och sektorn har vidtagit åtgärder för 
att underlätta arbetet i de övriga sektorerna, 
klara bemanningen samt tagit fram rutiner för 
att undvika smitta. 

Då kommunens verksamheter har ställt om till 
att arbeta alltmer hemifrån och bytt ut fysiska 
möten mot digitala har it-enhetens arbete 
fokuserats på att stötta verksamheterna i detta 
genom att snabbt leverera bärbara datorer, 
utrusta konferensrum med videolösningar 
samt introducera Teams på bred front. Antalet 
digitala möten i Skype och Teams går stadigt 

uppåt och antalet anställda som arbetar 
hemifrån har stigit från ca 70 upp till 400 per 
dag. Den digitala mognaden bedöms ha fått en 
snabb skjuts framåt. 

Verksamhet kost har med anledning av 
rådande situation genomfört åtgärder för att 
begränsa smittspridning i matsalarna, till 
exempel har utbudet kring måltiderna inom 
skola och förskola begränsats och tillsammans 
med sektor lärande har kostverksamheten 
arbetat för att minimera köbildning och 
trängsel i samband med måltiderna. Till de 
elever som under våren läste på distans fanns 
det varm matlåda att hämta på någon av 
kommunens förskolor eller skolor. Inom 
äldreomsorgen har restaurangerna stängts ned 
och alla måltider serveras på respektive 
avdelning. 

Verksamheterna har också sett över sin 
bemanning för att minska sårbarheten och 
klara av att hantera frånvaro. Till exempel 
utökade verksamhet kost tillfälligt 
bemanningen under helgerna för att underlätta 
vid en eventuell sjukfrånvaro. It har delat upp 
sig i två grupper som alternerar arbete på plats 
och hemifrån och servicecenter har upprättat 
en tydlig ansvarsfördelning för att skapa 
ordning och trygghet vid frånvaro. Lokalvården 
har under pandemin stöttat äldreomsorgen 
genom att under viss tid utföra lokalvård på ett 
flertal äldreboenden, och verksamheten har 
också tillfälligt utökat personalstyrkan med tre 
årsarbetare för att vara förberedda på att 
sjukfrånvaron kan komma att öka under tiden 
covid-19 pågår. 

Kultur och fritid har ställt om inom samtliga 
enheter på ett eller annat sätt till följd av covid-
19 och stora förändringar har skett i utbudet. 
Inga föreläsningar, författarbesök, skolbad, 
familjelördagar med mera har kunnat 
genomföras och intäktsbortfallet har varit 
stort. Främst har simhallen och fritidsenheten 
förlorat stora intäkter. Verksamheten har 
arbetat med att stötta föreningslivet och 
kulturaktörer och en tillfällig ändring av 
bidragsregler är ett exempel på vad som 
arbetats fram för att underlätta för 
föreningslivet i kommunen. 

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

Projektering av ny f-6 skola har startat. 
Arkitekt har upphandlats och intresset för 
upphandlingen har varit stort. 
Detaljplanearbetet har inletts och projektering 
kommer att genomföras parallellt med 
planarbetet för att spara tid. 

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

19 januari genomfördes minnesdag av Slaget 
på Åsunden. En lyckad dag med flera olika 
aktiviteter med bland annat ett rollspel från 
slaget på Åsunden. Medel från Sjuhärads 
kommunalförbund har beviljats för att 
fortsätta arbeta med projektet, men delarna i 
projektet har fått skjutas på framtiden. 

Arbetet med heltid som norm fortgår och 
enheterna lokalvård, bad, fritid och ungas fritid 
har från och med 6 april all schemaplanering 
via TimeCare. Enhetscheferna ansvarar för 
schemaplaneringen med stöttning från 
planeringsfunktionen 

Ekonomisk analys 

Samtliga verksamheter visar ett överskott 
jämfört med budget efter augusti månad. 

Personalkostnaderna avviker positivt jämfört 
med budget, där samtliga verksamheter 
redovisar ett överskott. Sjukfrånvaron har varit 
hög under perioden, till stor del med anledning 
av covid-19 och sjukfrånvaron har ej kunnat 
ersättas fullt ut i verksamheterna samtidigt 
som verksamheterna har fått ersättning för 
sina sjuklönekostnader. Vakanser och 
långtidsfrånvaro som inte ersatts påverkar 
också utfallet positivt. 

Kostverksamheten har ett stort 
budgetöverskott för perioden vilket till största 
delen härrör från att livsmedelsbudgeten är 
uppdelad i tolftedelar och under 
sommarmånaderna är inköpen lägre jämfört 
med övriga månader. 

Sektorns kostnader avseende kurser, 
konferenser och resor avviker positivt på grund 
av att rådande omständigheter inneburit att 
sådant inte kunnat genomföras. 

Kapitalkostnaderna främst inom 
verksamheterna fastighet och it avviker 
positivt jämfört med budget för perioden. För 
fastighets del kommer det överskottet att 
kvarstå året ut. Vad gäller it beror överskottet 
efter perioden på att de stora inköpen av 
datorer sker på hösten i samband med 
skolstarten. 

Prognos 

Den samlade bedömningen är att sektorns 
resultat vid årets slut blir ett budgetöverskott 
om 3,1 mnkr. 

Prognos för sektorstödet är ett budgetöverskott 
om 1 mnkr då vakanser gjort att lön för varken 
sektorchef eller utvecklingsledare belastat 
kostnadsställe i någon större utsträckning. 
Övergripande medel kommer inte heller att gå 
åt så som budgeterat på grund av rådande 
omständigheter. 

Kostverksamheten prognostiserar ett 
budgetöverskott om 0,8 mnkr. Bedömningen 
är att sjukfrånvaron kommer att vara fortsatt 
hög med tanke på covid-19 och det innebär 
förmodligen att alla luckor inte kommer att 
kunna täckas varje dag. Kompensationen av 
sjuklönekostnaderna bidrar också till 
budgetöverskottet. 

It-enheten prognostiserar ett överskott om ca 
0,3 mnkr, bedömningen är att kostnader för 
konsult och utbildningar samt 
kapitalkostnader blir lägre än budgeterat. 

Överskottet inom kommunservice väntas plana 
ut till ett resultat i nivå med budget då 
verksamheten förväntas få stora kostnader 
kopplade till almsjukan under hösten. 

Kultur och fritids prognos är ett resultat i nivå 
med budget då intäktsbortfallen gällande 
simhall och uthyrning av lokaler väntas kvarstå 
under hösten. 

Fastighet prognostiserar ett budgetöverskott 
om 1,0 mnkr kopplat till personal- och 
kapitalkostnader.
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,3 0,4 0,4 

Kostnader  -0,4 -0,8 -0,9 

Resultat efter 

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

Koncernbidrag 0,7 1,1 1,3 

Resultat före skatt 0,6 0,7 0,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med augusti är 0,6 mnkr 
vilket är 0,1 mnkr under budget. Prognosen för 
helår är enligt budget, +/-0.

NUAB 
    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 0,7 1,4 2,1 

Kostnader  -5,6 -10,3 -10,7 

Resultat efter 

Fin. poster 
-4,9 -8,9 -8,6 

Koncernbidrag 5,9 8,9 8,7 

Resultat före skatt 1,0 0,0 0,1 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Tertial 2 har påverkats stort av covid -19. 
Under våren och sommaren har inga 
företagsbesök gjorts men under augusti har 
detta arbete återupptagits. Några branscher är 
hårt drabbade av pandemin, t.ex. leverantörer 
till fordonsindustrin och hotellbranschen. 
Några intressenter har backat ur sina 
avtalsförslag av industrimark på Rönnåsen och 
Hester. I augusti började intresset från nya 
intressenter komma tillbaka. Intresset för att 
bygga paddelhallar är extremt stort. Tyvärr har 
vi svårt att hitta lämpliga tomter/lokaler för 
paddelhallar. 

Hemsändningsbidrag för landsbygdsbutikerna 
covid-19 är förlängt till sista augusti dock är 
det endast 2 butiker som erbjuder 
hemsändning och nyttjar kommunens bidrag. 

Ung Drive har ansvarat för feriearbetet i 
sommar. 10 ungdomar från Ulricehamn har 
deltagit. 

I juli var det 39 474 besökare på Ulricehamns 
Turistbyrås hemsida, ett nytt rekord och över 
80% fler besök än motsvarande tid förra året 
(21 693). Detta är dessutom den högsta siffran 
som mätts upp under en enskild månad. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 20-08-31 uppgår +1,0 mnkr. 
Budget för helår är +/-0,0 mnkr, vilket även 
överensstämmer med prognosen trots att 
verksamheten har påverkats av covid-19. Lägre 
försäljning och bidrag men samtidigt minskade 
kostnader då projekt inte har gått att 
genomföra. Bolaget har även fått projektmedel 
i form av bidrag från Ulricafonden som inte var 
budgeterat så därmed beräknas resultatet 
hamna i nivå med budget.  
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UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 174,4 275,6 267,3 

Kostnader  -145,9 -234,6 -219,9 

Resultat efter 

Fin. poster 
28,5 41,0 47,4 

Koncernbidrag -6,7 -10,0 -10,0 

Resultat före skatt 21,8 0,1 37,4 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   -31,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -31,8 

 

Väsentliga händelser 

Året började med en ovanligt mild vinter som 
följdes av en kall vår vilket medförde en delvis 
återhämtad försäljning av el och fjärrvärme.  

I Vist mottagningsstation har två 
transformatorer levererats under våren och 
installerats. Den ena används i vårt nät och 
den andra tas i drift under september.  

Reningsverken i Hökerum och Älmestad har 
fått nya tak med solceller och skalskyddet för 
Vattenverket har förstärkts.  

Utbyggnaden av fiber i området Tolken-
Åsunden och "Norra Ulricehamn" pågår och 
samförläggs med det elnät som redan finns 
där. Installation av fjärrvärme till Hotellet på 
Lassalyckan är klart och flera projekt kommer 
under året. I avvaktan på nytt EMC pågår 
planering för en ny reservpanna. 

Kommunens omfattande investeringsplaner 
med bland annat en satsning på asfaltarbete 
driver bolagets kostnader för sanering av va-
nätet. Kommunens höga investeringstakt 
innebär också hårt tryck på vår verksamhet, 
inte minst på projekteringsavdelningen. 

UEAB arbetar fortfarande med anpassat 
arbetssätt enligt direktiven från 
Folkhälsomyndigheten för att minska 
smittspridningen av covid-19. 

 

Ekonomisk analys 

Mild vinter medförde lägre försäljning som 
trots en kall vår inte återhämtat sig. Den milda 
vintern har möjliggjort mer arbete i 
anläggningsprojekten. Resultat för tertial 2 är 
28,5 mnkr (23,4 mnkr) före 
bokslutsdispositioner och skatt. Prognostiserat 
resultat efter skatt uppgår till -31,7 mnkr. 
Underskottet hänförs till en bokföring- och 
skatteteknisk justering efter att bolaget bytte 
redovisningsprincip föregående år. För mer 
information se bokslutet från 2019. 
Investeringarna uppgick till 60,8 Mnkr (71,2 
Mnkr) med en prognos om 108,4 Mnkr. 
Upplåningen ur kommunens internbank var 
under perioden i genomsnitt cirka 267 mnkr. 
Soliditeten är 44% vilket också beräknas bestå 
för 2020. 
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2020 
Tertial 2 

2020 
Budget 

2019 
Utfall 

Intäkter 66,2 92,7 78,9 

Kostnader  -45,8 -72,2 -72,1 

Resultat efter 

Fin. Poster 
20,4 20,5 6,8 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 20,4 20,5 6,8 

 

Prognos (mnkr)    

Prognos resultat helår   21,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,1 

 

Väsentliga händelser 

För att säkerställa bolagets egna lokalbehov 
har en byggnad uppförts med kontors- och 
verksamhetslokaler på Jönköpingsvägen 53 
(Stadsgränsen 2). Inflyttning sker successivt 
under september och oktober 2020. 

Renoveringsarbetet av fönster, dörrar, fasad 
och utemiljö pågår på Prästgårdsliden i 
Hökerum och kommer att vara färdigställt 
november 2020. Renovering av fasad på 
Karlslättsvägen 5 har påbörjats i augusti och 
beräknas vara färdigställt under innevarande 
år. Nya boknings- och passersystem har 
installerats i bolagets fastigheter på Nillas väg, 
vilket driftsättes i juni. 

Ekonomisk analys 

Bostadshyran höjdes med 2,2 % 2020-01-01 
(budget 2,95%). Vakansgraden för bostäder är 
1,2 % (budget 1%). Debitering för p-platser 
med övervakning införs successivt under 2020 
för central- och kringorten. Vakansen för 
lokaler är fortsatt hög då flera servicelokaler är 
vakanta varav två större i Dalum. Posten övriga 
intäkter avser ersättning från hyresgäster, 
förvaltningsintäkter samt skatteåterbäring. 

Driftkostnaderna beräknas öka med ca 3 % för 
fastighetsskötsel och administration. 
Taxekostnaden beräknas öka för vatten 3 %, 
renhållning 5 %, el 2,52 % samt fjärrvärme 
1,7 %. 

 
Underhållet beräknas till 14 mnkr och avser 
bland annat underhåll fastigheter, 
trygghetsskapande åtgärder och 
energieffektivisering. Egen personal har 
beaktats under kostnadsslagen reparation och 

underhåll. 
Central administration beräknas högt även 
under 2020 för bland annat driftprogram och 
marknadsåtgärder. 

Räntekostnaderna beräknas till en medelränta 
på 1 % varav kreditkostnaderna uppgår till 
0,4 %. Bolaget budgeterade att lyfta ett nytt lån 
på 50 mnkr den 1 juli 2020 vilket beräknas ske 
först kvartal 3 2021 vid nybyggnation av 60 
hyreslägenheter. Genomsnittligt lån under året 
beräknas till 250 mnkr (budget 279,2 mnkr) 
med en medelränta på 1%. Räntekostnaden 
beräknas därför vara 900 tkr lägre än 
budgeterat. 

Utdelning har erhållits från Stubo Holding AB 
på 12 mnkr, tilläggsköpeskilling Kullen i 
Ulricehamn AB. Tilläggsköpeskillingen från 
försäljningen Grodparken AB på 6,5 mnkr har 
erlagts under augusti månad 2020 av köparen 
till säljaren Stubo Holding AB. Likviden har 
inkommit till Stubo AB och en skuld har 
därmed uppstått till Stubo Holding AB. 
Skulden regleras efter beslut om utdelning vid 
Stubo Holding AB nästa års bolagsstämma. 
 

Soliditeten för perioden är 33,5 % och 
belåningsgraden är 65,1 %. 

 



 

Bilaga delårsredovisning, år 2020 

- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

- Budgetuppdrag 2018 

- Budgetuppdrag 2019 

- Budgetuppdrag 2020 
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1.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

1.1.1 Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett 

över en femårsperiod 

1.1.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Befolkningsmängden 30 juni 2015 var 23 368 personer, samma datum 2020 var befolkningsmängden 24 663 
personer. Den totala folkökningen var 1295 personer under tidsperioden, vilket ger en procentuell befolkningsökning 
på 5,3 %. Statistik för befolkningsmängd år 2015 finns endast kvartalsvis, därav jämförelsen per den 30 juni. Statistik 
månadsvis finns från år 2016. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Befolkningsökning i 
procent över en 
femårsperiod 

6,1%  5,5% 5 % 

1.1.1.2 Plan 

 Uppfyllt 

Analys 

Den senaste officiella befolkningsmängden är från den 30 juni 2020 och är 24 663, vilket är en befolkningsökning 
sedan 2014 på 5%. Vi kan konstatera att befolkningsutvecklingen är starkt beroende av hur mycket bostäder som 
produceras i kommunen och därför är kommunens förmåga att planera och verkställa exploatering och 
utbyggnadsprojekt avgörande för vilken befolkningsutveckling kommunen har. 

År 2018 antogs sex detaljplaner, varav två stycken möjliggjorde för nya bostäder. På Läraren 11 har detaljplanens fulla 
potential utnyttjats. Gällande Adjunkten 7 är det oklart hur många nya lägenheter som möjliggjordes i planen. 
Sammanfattningsvis antogs inte tillräckligt många detaljplaner med tillskapande bostäder under 2018 för att nå 
målet om 112 nya bostäder/år. Men indikationen är att detaljplanernas fulla potential utnyttjades. Med 
detaljplanerna som nu ligger i planpriolistan har vi god beredskap för att skapa förutsättningar för att 
befolkningsmålet ska kunna uppnås.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Befolkningsökning i 
procent över en 
femårsperiod 

6,1%  5,5% 5 % 

 Antal nya bostäder 
som ska tillkomma genom 
antagna detaljplaner 
under en femårsperiod 
(5% = 560 st bostäder på 5 
år = 112 st/år. Uträkning: 

  157 112 
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Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

befolkning 2020 * 
eftersträvad 
befolkningsökning i 
procent / SCB statistik 
genomsnittligt antal 
personer per bostad = 
24668*0.05/2,2 = 560 st) 

 Antalet bostäder 
godkända via bygglov och 
startbesked inom 
områden där detaljplan 
antagits två år tillbaka. 
Ex. 2020 följs 
detaljplaner upp som 
antogs 2018. 

  31 112 

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Genomföra planuppdrag enligt beslutad planprioriteringslista 

 

 Ej påbörjad 

Identifiera om detaljplaneplaneringen behöver förbättras för att 
detaljplanens fulla potential, gällande antal bostäder, utnyttjas och 
resulterar i att maximalt antal nya bostäder blir byggda. 

 

1.1.2 Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska i förhållande 

till föregående år. 

1.1.2.1 HR funktion 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Året inleddes med en minskning av sjukfrånvaron i förhållande till samma period förra året. I mars kom Covid -19 till 
Sverige och Ulricehamn. Det innebar att förvaltningens medarbetare uppmanades att stanna hemma vid symptom. 
Detta medförde en ökning av sjukfrånvaron fr.o.m. mars vilken kommer att bestå under överskådlig tid. 
Bedömningen är därför att målet att sänka sjukfrånvaron inte kommer att uppnås under 2020. Den ökade 
sjukfrånvaron är samtidigt mindre än förväntat vilket antyder att förvaltningens personal är lojala med sina uppdrag 
och sina arbetskamrater 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Covid -19 har belastat organisationen vilket har gjort att förvaltningens aktiva arbete med att förebygga och hantera 
sjukfrånvaro har varit nedprioriterat. En försiktig bedömning ger vid handen att detta arbete kan återupptas om inte 
situationen förvärras men att det kommer att ta tid innan förvaltningen är tillbaka i ett "normalläge" 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

6,8% 6,2% 7,9%  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Kartläggning av sjukfrånvaron och upprättande av handlingsplaner 
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1.1.3 Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka i förhållande 

till föregående läsår. 

1.1.3.1 Sektor lärande 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan före lovskolan är 79,7 % vilket är en liten försämring jämfört med föregående års 
80,2 % 

Efter sommarskolan ökade behörigheten till 85,6 % jämfört med föregående års 86,2 %. 
Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik som påverkar det positiva resultatet. 

Meritvärdet för åk 9 är 214,6 jämfört med föregående års 223,4. Uppdelat så har Stenbocksskolan ett meritvärde på 
216,8 och Ätradalsskolan 209,9. 

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

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

Särskilda undervisningsgrupper finns på både Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På Stenbocksskolan startas en 
flexgrupp upp att för att emot både elever från Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

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

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

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

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

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

80,2% 73,9% 79,7%  
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1.1.3.2 Grundskola 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Behörigheten till gymnasieskolan före lovskolan är 79,7 % vilket är en liten försämring jämfört med föregående års 
80,2 % 

Efter sommarskolan så ökade behörigheten till 85,6 % jämfört med föregående års 86,2 %. 
Det är framförallt elever som prövats för ett betyg i matematik som påverkar det positiva resultatet. 

Värt att notera att resultatet om 79,7% är det som sektorn själva tagit ur systemet Qlick Wiev och att det kan skilja 
någon procentenhet jämfört med det resultat som sedan presenteras i Kolada. 

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

Meritvärdet för åk 9 är 214,6 jämfört med föregående års 223,4. Uppdelat så har Stenbocksskolan ett meritvärde på 
216,8 och Ätradalsskolan 209,9. 

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

En större andel flickor klarar sig bättre än pojkar. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

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

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

Särskilda undervisningsgrupper finns på både Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. På Stenbocksskolan startas en 
flexgrupp upp att för att emot både elever från Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. 

Tvålärarsystem där det är möjligt på Ätradalsskolan. 

Läxläsning varje vecka för de elever som behöver stöd. 

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

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

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

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

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

80,2% 73,9%   
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1.1.3.3 Stenbocksskolan 

 Ej påbörjad 

Se SKA-modulen 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

81,8% 73,5%   

1.1.3.4 Ätradalsskolan 

 Ej påbörjad 

Analys 

Eleverna som nu går i åk 9 hade vid föregående betygsättning ett lägre resultat än vad motsvarande elevgrupp hade 
året innan. Stora insatser förväntas krävas under året för att elevgruppen ska nå en ökad måluppfyllelse. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Regelbunden uppföljning av resultat och förväntat resultat på individ samt gruppnivå under hela läsåret. 

Dubbelbemanning på flera lektioner. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

76% 74,7%   

1.1.4 Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 ska minska i förhållande till föregående år. 

1.1.4.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Beslut om bostad har marginellt överstigit verkställighet inom 90 dagar från beslut, i de fall det har varit aktuellt med 
servicebostad. Här har orsaken varit att det blivit en väntan på tillgång till fler lägenheter, Två personer kommer att 
erbjudas servicebostad inom närtid. 

Viss intern rörlighet har skett under året, vilket innebär att ytterligare ett beslut om bostad enligt socialtjänstlagen 
och ett beslut om gruppbostad enligt LSS har verkställts. 

Några gruppbostadsplatser blev tillgängliga under 2019 och 2020 med anledning av en utökning i samband med flytt 
i samband med renovering av gruppbostad och evakuerings boende. På så sätt har två individer kunnat erbjudas 
gruppbostad flertalet gånger, men de har valt att tacka nej. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

80dagar 80dagar  80dagar 
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1.1.4.2 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Beslut om bostad har marginellt överstigit verkställighet inom 90 dagar från beslut, i de fall det har varit aktuellt med 
servicebostad. Här har orsaken varit att det blivit en väntan på tillgång till fler lägenheter, Två personer kommer att 
erbjudas servicebostad inom närtid. 

Viss intern rörlighet har skett under året, vilket innebär att ytterligare ett beslut om bostad enligt socialtjänstlagen 
och ett beslut om gruppbostad enligt LSS har verkställts. 

Några gruppbostadsplatser blev tillgängliga under 2019 och 2020 med anledning av en utökning i samband med flytt 
i samband med renovering av gruppbostad och evakuerings boende. På så sätt har två individer kunnat erbjudas 
gruppbostad flertalet gånger, men de har valt att tacka nej. 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

80dagar 80dagar  80dagar 
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1.1.5 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende ska minska i förhållande till föregående år. 

1.1.5.1 Sektor välfärd 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under första halvåret förra året hade verksamheten långa handläggningstider för ansökningar till särskilt boende. 
Detta till följd av en tillfällig kraftig ökning av antalet ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland 
biståndshandläggare. Från i höstas har ansökningsantalet varit normalt och sjukskrivningstalen varit väldigt låga och 
då har också handläggningstiderna minskat. Dock har även här Coronapandemin tillfälligt påverkat utvecklingen då 
verksamheten har haft inflyttningsstopp under juni månad på grund av Coronapandemin, vilket kunnat göra 
väntetiden längre. Efter sommaren har verksamheten haft svårt att fylla lägenheterna med nya hyresgäster, vilket kan 
innebära kortare väntetid för brukaren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I början av 2019 fanns det drygt 50 ansökningar till särskilt boende, vilket var ett ovanligt hårt tryck. Flera av 
brukarna hamnade på korttiden i väntan på en plats på särskilt boende och kommunen fick också betala ca 600 tkr 
till SÄS för att utskrivningsklara patienter. Därför fattade kommunstyrelsen beslut om att öppna en tom avdelning på 
Ekero, vilken öppnades i juni 2019. Parallellt gjordes också ett omfattande i arbete i delregional Närvårdssamverkan 
för att få till bättre och säkrare flöden i processen från utskrivningsklara patienter från SÄS till kommunerna, vilket 
har blivit framgångsrikt. Efter dessa förändringar har utskrivnings- och handläggningsprocessen förbättrats 
väsentligt och verksamheten har inte heller haft några kostnader för utskrivningsklara patienter på SÄS. 

Situationen är således i grunden nu betydligt bättre nu än för 1-1,5 år sen. Mätetalet mäts endast en gång per år, men 
mycket tyder på att talet nu är betydligt bättre än 85 dagar som en följd av vidtagna åtgärder. Medelvärdet för 
kommunerna i riket var under 2019 67 dagar. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

85 50   

 

1.1.5.2 Äldreomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under första halvåret förra året hade verksamheten långa handläggningstider för ansökningar till särskilt boende. 
Detta till följd av en tillfällig kraftig ökning av antalet ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland 
biståndshandläggare. Från i höstas har ansökningsantalet varit normalt och sjukskrivningstalen varit väldigt låga och 
då har också handläggningstiderna minskat. 

Dock har även här Coronapandemin tillfälligt påverkat utvecklingen då verksamheten har haft inflyttningsstopp 
under juni månad på grund av Coronapandemin, vilket kunnat göra väntetiden längre. Efter sommaren har 
verksamheten haft svårt att fylla lägenheterna med nya hyresgäster, vilket kan innebära kortare väntetid för 
brukaren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I början av 2019 fanns det drygt 50 ansökningar till särskilt boende, vilket var ett ovanligt hårt tryck. Flera av 
brukarna hamnade på korttiden i väntan på en plats på särskilt boende och kommunen fick också betala ca 600 tkr 
till SÄS för att utskrivningsklara patienter. Därför fattade kommunstyrelsen beslut om att öppna en tom avdelning på 
Ekero, vilken öppnades i juni 2019. Parallellt gjordes också ett omfattande i arbete i delregional Närvårdssamverkan 
för att få till bättre och säkrare flöden i processen från utskrivningsklara patienter från SÄS till kommunerna, vilket 
har blivit framgångsrikt. Efter dessa förändringar har utskrivnings- och handläggningsprocessen förbättrats 
väsentligt och verksamheten har inte heller haft några kostnader för utskrivningsklara patienter på SÄS. 

Situationen är således i grunden nu betydligt bättre nu än för 1-1,5 år sen. Mätetalet mäts endast en gång per år, men 
mycket tyder på att talet nu är betydligt bättre än 85 dagar som en följd av vidtagna åtgärder. Medelvärdet för 
kommunerna i riket var under 2019 67 dagar. 
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Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

85 50   

1.1.6 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska öka i 

förhållande till föregående år. 

1.1.6.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
andel (%) 

46,7% 42,1% 50%  

1.1.6.2 Kost 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, 
andel (%) 

46,7% 42,1% 50%  

 Andel ekologiska 
livsmedel 

45,7% 42,1%   

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Öka andelen ekologiska livsmedel genom förbättrad 
livsmedelsupphandling. 

 

 Pågående 

Kontinuerlig dialog och uppföljning med personal i köken. Samtalen 
genomförs vid minst fyra tillfällen per år. Fokus på utfallet av 
ekologiska inköp. 
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1.1.7 Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla uppställda 

hållbarhetskriterier för ”Gröna lån” 

1.1.7.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, samverkanshus i Gällstad och ny F-6 skola har kriterierna lyfts in i projekteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Det är viktigt att få in kriterierna tidigt i projekteringen för att de ska kunna implementeras på ett smidigt sätt. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

  0% 100 % 

1.1.7.2 Fastighet 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, samverkanshus i Gällstad och ny F-6 skola har kriterierna lyfts in i projekteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

  0% 100 % 

1.1.8 Erbjuda 90 % av kommunens alla hushåll och företag möjlighet till fiber 

senast 2020. 

1.1.8.1 Ulricehamns Energi AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

2019 anslöts 1 239 hushåll & företag till fibernätet. 2020 beräknas att 80% har fiber installerat och att antal hushåll 
med fiber i sin absoluta närhet är 91%. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under 2020 är målet ytterligare 500 nya anslutningar. Fram till och med T2 har 292 kunder anslutits. De sker till 
största del på landsbygden. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

87%   90 % 
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1.1.9 Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska öka med minst 100 

sett över en femårsperiod 

1.1.9.1 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Bolaget driver projekt för nybyggnation både genom processer för detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver detaljplaneändringar. Detaljplanen, som möjliggör 90 nya lägenheter, på 
Stockrosen 1 är nu färdigställd och projektering för två punkthus med totalt 60 hyreslägenheter i etapp ett har inletts. 
Även en planprocess för byggnation av bostäder på Stadsgränsen 2 kommer att inledas. 

Fyra nya hyreslägenheter tillskapas på Storgatan 36 inom en befintlig byggnad där det tidigare inrymts en lokal för 
daglig verksamhet, vilka beräknas vara färdigställda våren 2021. En ombyggnation på Solrosvägen 7 från förskola till 
gruppbostad med sex lägenheter, inriktning LSS-verksamhet, färdigställs maj 2021. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

  100 100 

1.1.10 Det sammanfattade omdömet för Ulricehamns kommun i Svenskt 

Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet, ska förbättras i 

förhållande till föregående år 

1.1.10.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbeta med frågan. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Sammanfattande 
omdöme av 
företagsklimatet i 
kommunen enligt Svenskt 
Näringslivs 
enkätundersökning 

3,47 3,62  3,47 
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1.1.11 Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 

minska i förhållande till föregående år 

1.1.11.1 HR funktion 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Antalet långtidssjuka har minskat något jämfört med samma period 2019 (Den har dock ökat något i förhållande till 
årsresultatet 2019). Detta trots att den total sjukfrånvaron har ökat, en allmän begränsning av möjligheterna och att 
komma i kontakt med vården samt att vårdinsatser som har ställts. Till detta ska läggas att ansträngda chefer har 
tvingats prioritera annat än rehabiliteringsarbete. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Återuppta ett aktivt rehabiliteringsarbete när covidsituationen medger. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

98,8 st 95,6 st 104,7 st  

 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Samverkansmöten med Försäkringkassan 

 

1.1.12 Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i förhållande 

till föregående år 

1.1.12.1 HR funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Personalomsättningen bland första linjens chefer har minskat drastiskt i förhållande till samma period förra året. 
Förvaltningen gör bedömningen att detta är kopplat till en försämrad arbetsmarknad och till att benägenheten att 
flytta på sig minskat pga av den allmänna osäkerhet som präglar Coronasituationen.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning av våra chefers trivsel i årets medarbetarenkät. 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 
Personalomsättningen i 
procent av första linjens 
chefer. 

18,4 % 14,9 % 4 %  
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1.1.13 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i förhållande till 

föregående år. 

1.1.13.1 HR funktion 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

77 index 77 index 77 index  
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1.2 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

1.2.1 Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå 

till minst 1,2 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal 

utjämning 

1.2.1.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

Resultatet är under bearbetning, så det går inte svara på detta nu. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

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

2 % 1,8 %  1,2 % 

1.2.2 Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska uppgå till 

högst cirka 350 mnkr 

1.2.2.1 Ekonomi 

 Uppfyllt 

Analys 

E nyupplåning på 90 mnkr gjordes i maj 2020. För att möta kommande behov enligt investeringsbudgeten 
prognostiseras ytterligare nyupplåning med ca 110 mnkr, dvs en totalt nyupplåning med 200 mnkr för 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Nyupplåning, mnkr 
0 st 0 st 90 st högst 350 st 

1.2.3 UEAB ska generera en avkastning på minst 5 procent på totalt eget kapital 

1.2.3.1 Ulricehamns Energi AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Prognos för 2020 är 11% avkastning på eget kapital. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder i nuläget. 

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Avkastning i procent 
på totalt eget kapital. 

14%   5 % 
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1.2.4 STUBO AB ska generera en avkastning på minst 5 procent på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde 

1.2.4.1 Stubo AB 

 Uppfyllt 

Analys 

Stubo står inför stora utmaningar då nya bostäder ska tillskapas samtidigt som det finns ett stort underhållsbehov för 
bolagets fastigheter inom miljonprogrammet. Under den kommande 5-10 års perioden behöver ett stort antal 
fastigheter renoveras. För att säkerställa bolagets ekonomi på sikt behöver alla investeringar långsiktigt bidra till en 
god ekonomi.  Vid ny- och ombyggnation måste byggkostnaderna vara rimliga i förhållande till de hyror som är 
gångbara i vår kommun. Byggnaderna ska ha en låg energiförbrukning och låga driftkostnader i övrigt så att 
fastigheten får ett positivt driftsnetto. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

Indikator/mätetal Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall Målvärde 

 Avkastning i procent 
på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 

5,3% 5,6% 5,3% 5 % 
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1.3 Budgetuppdrag 2018 

1.3.1 Mer hållbart samhälle 

1.3.1.1 Funktionsnedsättning 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Kommentar 

Analys 

Aktivt arbete med  mål och arbetsmiljö 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

1.4.1 Handlingsplanen för miljöberedningen 

1.4.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

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

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

1.4.2 Dubbel markanvisning 

1.4.2.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdaterade riktlinjer för markanvisning är politiskt antagna som möjliggör dubbel markanvisning. 

  

  

1.4.3 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.4.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

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

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.4.4 Möten med Trafikverket 

1.4.4.1 Exploatering 

 Uppfyllt 

Analys 

Möten med Trafikverket hålls regelbundet minst två gånger per år. 

  

  



Uppföljning Tertial 2 20(24) 

1.5 Budgetuppdrag 2020 

1.5.1 Utreda ökad grundbemanning inom lärandet. 

1.5.1.1 Planering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Utredning om ökad grundbemanning är genomförd i förskolan och ökad grundbemanning finns. Ökad 
grundbemanning inom grundskolan och gymnasiet är mer komplex mot bakgrund av kompetenser, behörigheter och 
ferier. I det fortsatta arbetet med heltid som norm kommer den frågan att utredas närmare men det kommer att ske 
längre fram - uppskattat tidsperspektiv är under 2021. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

1.5.2 Utredning av det ekonomiska biståndet. 

1.5.2.1 Individ och familjeomsorg 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Arbete pågår med att ta fram ett underlag till politiken. Det ekonomiska biståndet betalas idag ut olika i varje enskilt 
ärende. I regel betalas biståndet ut till den person i hushållet som saknar inkomst. Om en person i hushållet har en 
inkomst t.ex. genom arbete, men den andra personen inte har det, så betalas biståndet vanligtvis ut till den som 
saknar inkomst. I oklara fall tillfrågas den sökande på vilket konto man önskar få utbetalningen. I hushåll där det kan 
förekomma förtryck eller ekonomiskt våld är situationen oftast mycket komplex. Enligt socialtjänstens erfarenhet 
kommer man dessvärre inte åt problematiken genom att försöka rikta pengarna åt ett visst håll. Den person i 
relationen som har det reella övertaget, kommer att fortsätta utöva makten över ekonomiska tillgångar ändå. 

1.5.3 Microplaster – Byte av konstgräs på Lassalyckan. 

1.5.3.1 Kultur och fritid 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Förvaltningen har utrett uppdraget om det är möjligt att reducera mängden microplaster vid byte av konstgräset på 
Lassalyckan. 

Frågan som ställts, är om det är möjligt att installera konstgräs utan granulat som ifyllnad, så kallat fjärde 
generationens gräs, i stället för traditionellt gummibaserat granulat. Svenska fotbollsförbundet har dock uppdaterat 
kraven för den typen av konstgräs, i princip helt utan granulat. Detta rekommenderas endast till spontanidrott, där 
underlaget ska fungera för många olika idrotter och aktiviteter. Konstgräs utan ifyllnad rekommenderas inte till 
organiserat fotbollsspel, oavsett nivå. För att ett konstgräs ska fungera för fotboll på bredd eller elitnivå måste det 
dessutom uppfylla internationella fotbollsförbundets regler för Quality eller Quality Pro. 

Andra åtgärder som är viktiga att tänka på och som fotbollsförbundet rekommenderar, är att installera granulatfällor 
i dagvattenbrunnar. Dessa samlar upp granulatet på ett effektivt sätt. Den typen av åtgärder är redan utförda på 
Lassalyckan. 

En annan investering som är möjlig att göra och som har en stor påverkan på att minska granulatet, är att tillskapa en 
planerad yta som är asfalterad, där man kan lägga snön som man plogar bort från planerna. Efter tining kan 
granulatet återföras till planerna igen. Kostnad för asfalteringen är beräknad till ca. 500 000 kr. Nu läggs snön som 
plogas bort på en grusad yta som blandas med grus och småsten, som är svårt att få bort och därmed återvinnas. 
Istället får det sugas upp och transporteras bort av slamsugare. 

Väljs ett konstgräs med en ifyllnad som till  98% består av specialsand och har högre vikt än återvunnet gummi, så 
resulterar detta i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel. 

Med dessa åtgärder så reduceras mängden mikroplaster avsevärt på Lassalyckan samt att man kan minska inköp av 
nytt gummigranulat till övriga planer, då man kan återanvända det gamla granulatet. 

 Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdraget ska redovisas för politiken på KS arbetsgrupp i oktober.  
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1.5.3.2 Fritidenhet 

 Uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen har utrett uppdraget om det är möjligt att reducera mängden microplaster vid byte av konstgräset på 
Lassalyckan. 

Frågan som ställts, är  om det är möjligt att installera konstgräs utan granulat som ifyllnad, så kallat fjärde 
generationens gräs, i stället för traditionellt gummibaserat granulat. Svenska fotbollsförbundet har dock uppdaterat 
kraven för den typen av konstgräs, i princip helt utan granulat. Detta rekommenderas endast till spontanidrott, där 
underlaget ska fungera för många olika idrotter och aktiviteter. Konstgräs utan ifyllnad rekommenderas inte till 
organiserat fotbollsspel, oavsett nivå. För att ett konstgräs ska fungera för fotboll på bredd eller elitnivå måste det 
dessutom uppfylla internationella fotbollsförbundets regler för Quality eller Quality Pro. 

Andra åtgärder som är viktiga att tänka på och som fotbollsförbundet rekommenderar, är att installera granulatfällor 
i dagvattenbrunnar. Dessa samlar upp granulatet på ett effektivt sätt. Den typen av åtgärder är redan utförda på 
Lassalyckan. 

En annan investering som är möjlig att göra och som har en stor påverkan på att minska granulatet, är att tillskapa en 
planerad yta som är asfalterad, där man kan lägga snön som man plogar bort från planerna. Efter tining kan 
granulatet återföras till planerna igen. Kostnad för asfalteringen är beräknad till ca. 500 000 kr. Nu läggs snön som 
plogas bort på en grusad yta som blandas med grus och småsten, som är svårt att få bort och därmed återvinnas. 
Istället får det sugas upp och transporteras bort av slamsugare. 

Väljs ett konstgräs med en ifyllnad som till  98% består av specialsand och har högre vikt än återvunnet gummi, så 
resulterar detta i drastiskt minskad spridning av infillet, vilket är en stor fördel. 

Med dessa åtgärder så reduceras mängden mikroplaster avsevärt på Lassalyckan samt att man kan minska inköp av 
nytt gummigranulat till övriga planer, då man kan återanvända det gamla granulatet. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppdraget ska redovisas för politiken på KS arbetsgrupp i oktober.  

  

1.5.4 Värna den biologiska mångfalden. 

1.5.4.1 Grundskola 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Dialog är igång med rektorerna på grundskolan hur arbetet för eleverna kan göras till våren. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

1.5.4.2 Kommunservice 

 Uppfyllt 

Analys 
Park & skog har under året inventerat höggräs och ängsytor. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inriktningen är att på platser som är fördelaktiga till förändring ställa om från traditionell klippning till höggräs och 
om möjligt äng. Enheten har under året ökat framför allt mängden ängsytor. Vid nyetablering av grönytor ska äng 
prioriteras på de ytor som har förutsättningar för detta. Även viss om klassning från fingräs till höggräs har utförts. 

 
Information till Kommunstyrelsen gällande budgetuppdraget genomfördes 20-09-03. 
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1.5.4.3 Park och skog 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Enheten har under året ökat framför allt mängden ängsytor. Detta till största del genom att vid möjlighet i nya projekt 
välja den gräsklassen. Även viss om klassning från fingräs till höggräs har utförts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet fortsätter i den andan och enheten ser fram emot vad politiken har att säga efter presentationen i ks. 

Enheten vet inte riktigt hur mycket som ska göras för att uppdraget ska räknas som utfört, därför kommer det vara 
svårt att markera uppdraget som klart. 

1.5.5 Översyn av den kommunala organisationen. 

1.5.5.1 Kommunledningsstab 

 Ej påbörjad 

Mot bakgrund av den pågående pandemin har uppdraget inte kunnat påbörjas. Emellertid bedöms inledande 
åtgärder kunna vidtas under hösten som innebär att uppdraget kan påbörjas under året. Det förefaller dock som mer 
osannolikt att det hinner slutföras under året. 

  

1.5.6 Översyn av investeringsbudget. 

1.5.6.1 Ekonomi 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Ett arbete pågår för att processen för att ta fram en investeringsbudget ska vara så ändamålsenlig som möjligt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Jämförelser med andra kommuner görs och förändringsförslag tas fram. 

1.5.7 Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med 

föreningslivet runt om i kommunen. 

1.5.7.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget omhändertas inom ramen för samverkan med civilsamhället. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

1.5.8  Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

1.5.8.1 HR funktion 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet påbörjades under årets chefskonferens och samordnas vidare via HR-funktionen. Arbetet har pga av Covid -
19 legat ned under våren 2020. Förhoppningen är att det kan återtas under innevarande höst och att en 
handlingsplan kan vara framtagen under första halvåret 2021. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett förvaltningsövergripande utkast kommer att remissbehandlas under hösten. Arbetet med att framställa 
sektorsvisa handlingsplaner kommer att påbörjas. 
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1.5.9 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 

1.5.9.1 Exploatering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En analys av tänkbara markområden ska genomföras gemensamt med UEAB. De juridiska aspekterna för en 
solcellspark med andelsägande är vitala frågor som behöver besvaras på i ett inledande skede. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Gemensamt möte med UEAB ska hållas för att sätta ramarna i uppdraget samt ansvarsfördelning. 

1.5.10 Plan för detaljplaner för byggande utanför centralorten 

1.5.10.1 Plan 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete pågår. 

  

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Pågående 

Identifiera de två mest attraktiva platserna utanför centralorten att 
planlägga och bygga bostäder på 

 

1.5.11 Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor. 

1.5.11.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget är uppfattat men inte genomförd. Våren 2020 har präglats av utmaningarna med Covid-19 pandemin. 
Frånvaro av personal och elever har försvårat arbetet. Möten mellan sektorerna fick ställas in pga prioriteringar för 
annat. Flera delar av sektorn har bedrivit fjärr- och distansundervisning. Under pandeomin delades matlådor till 
elever. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att fortsätta samtal mellan sektorerna. 

Att ta del av och utveckla fördelarna med de digitala systemen kopplat till skola 24 som hanterar närvaron av elever. 
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1.5.12 Funktionshindersäkra Ulricehamns city. 

1.5.12.1 Exploatering 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En tillgänglighetskonsult har anlitats för att se över gågatan för Stora torget fram till Grodparken. Resultatet kommer 
att redovisas för förvaltningen under september månad. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Tillgänglighetskonsultens resultat ska sammanvägas med de övriga uppdrag som finns för gågatan, såsom 
tillgängliggöra uteserveringar, visionen för centrum samt sektorns arbete med SMART- stad. 

Målsättningen är att uppdraget ska slutredovisas under november månad. 

Åtgärd/Insats Kommentar 

 Avslutad 

Beställ uppdrag av konsult 

Resultat ska presenteras under året. 

1.5.13 Effektiviseringskrav 0,5%. 

1.5.13.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Sektorn kommer att redovisa ett överskott som prognos. Det innebär att effektiviseringskravet på 0,5 % genomförs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Anpassningar i verksamheten utifrån budgetramar som har tilldelats. 

Effektivisering genom digitala system tex. skolskjutsar 

Ökad attraktivitet till våra egna, tex. gymnasieprogram, och övriga verksamheter inom sektorn. 

Systematisk arbetsmiljöarbete på enheterna. 

Bättre kontinuitet hos personal och rektorer. 

  

  

1.5.14 Handlingsplan för ökad måluppfyllelse. 

1.5.14.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

En handlingsplan för ökad måluppfyllelse har tagits fram. Huvudprocesserna är digitalisering, inkludering och 
övergångar. Under dessa processer finns planering och genomförande för de kommande åren. Ett årshjul för det 
systematiska kvalitetsarbetet är framtaget. From detta år kommer kvalitetsrapporter redovisas för KS i september 
utifrån läsåret som har gått. Sektorn arbetar med VGR(Västra Götalands region), SPSM(Specialpedagogiska 
skolmyndigheten), SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt Skolverket som samarbetspartners. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Implementera handlingsplanen. 
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”CLIMBING THE WALL OF WORRY”

 
Tillg. 112 Mkr +0,9% Max aktier 24,0% +3,0%

 

• Aktiemarknaden fortsatte att stiga under augusti månad med stöd av signaler om att den 
ekonomiska återhämtningen fortsätter. Bolagsrapporterna var klart starkare än befarat och 
många företag indikerar att de under våren inställda utdelningarna i varje fall delvis kommer 
återupptas. Centralbankerna håller fortfarande i stor utsträckning i taktpinnen för de 
finansiella marknaderna och Fed har under månaden kommunicerat ett nytt inflationsmål 
och förankrar därmed ytterligare utsikterna för det mycket låga ränteläget. Även på 
kreditmarknaderna fortsätter återhämtning med minskande kreditspreadar. 
Obligationsräntor steg dock något från låga nivåer trots centralbankernas interventioner 
vilket håller obligationsräntor på artificiellt låga nivåer. Valutarörelserna fortsatte i 
tangentens riktning men i en lugnare takt än i juli. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under 
månaden med 3,7% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) var upp 2,8% i lokal 
valuta och 2,4% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg under 
månaden med 6,7% i lokal valuta och med 5,0% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader 
steg 2,2% i lokal valuta, vilket motsvarar 0,6% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den 
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden från 20,6% till 20,4%. Sett till 
den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg volatiliteten något från 22,8% till 23,0% medan den 
europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet sjönk, från 21,4% till 20,8%. Sett till valutamarknaden 
stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en 
dollar för 8,63 kronor, en euro för 10,31 kronor och ett brittiskt pund för 11,55 kronor. På 
räntemarknaden steg yielden med 20 punkter till -1,31% för den reala svenska 
statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 
2022) endast steg med 2 punkter till -1,11%. Yielden för den nominella svenska 
statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 12 punkter till 0,47% medan 
yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) föll med 4 punkter till -0,35%. Vid 
månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,36%. 
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• Under månaden har följande transaktioner skett: 
 

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/

Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar Notering

2020-08-12 Sålt SEB Likviditetsfond SEK 18 865 188 -1 881 720 SEB Likviditetsfond SEK 360

2020-08-12 Sålt SEB Likviditetsfond SEK 1 401 388 -139 782 SEB Likviditetsfond SEK 360

2020-08-13 Uttag SEB Likviditetsfond SEK 0 SEB LIKVIDITETSFOND SEK 360 (NFM) Korr av decimalfel

2020-08-13 Sålt Simplicity Likviditet 1 400 125 -12 534 Simplicity Likviditet

2020-08-13 Köpt SPP Korträntefond -9 432 594 79 834 SPP Korträntefond

2020-08-13 Köpt SPP Grön Obligationsfond -4 716 297 45 224 SPP Grön Obligationsfond

2020-08-14 Köpt SPP Sverige Plus A -480 024 3 138 SPP Sverige Plus A

2020-08-14 Köpt Simplicity Småbolag Sverige -80 004 490 Simplicity Småbolag Sverige A

2020-08-17 Köpt SEB Företagsobligationsfond Hållbar -4 716 297 32 067 SEB Företagsobligationsfond Hållbar

2020-08-17 Köpt Swedbank Robur Transition Global MEGA -440 022 1 441 Swedbank Robur Transition Global MEGA

2020-08-17 Köpt SPP Emerging Markets Plus A -180 009 1 155 SPP Emerging Markets Plus A

2020-08-17 Köpt Öhman Etisk Index USA -410 020 1 465 Öhman Etisk Index USA A

2020-08-17 Köpt Öhman Global Hållbar A -475 024 1 683 Öhman Global Hållbar A

2020-08-17 Köpt Spiltan Aktiefond Stabil -640 032 698 Spiltan Aktiefond Stabil

2020-08-18 Köpt Öhman Etisk Index Japan -95 005 805 Öhman Etisk Index Japan

2020-08-27 Sålt Swedbank Robur Räntefond Kort A 3 350 331 -33 119 Swedbank Robur Räntefond Kort

2020-08-28 Sålt Simplicity Likviditet 3 350 299 -29 943 Simplicity Likviditet

2020-08-28 Sålt Simplicity Småbolag Sverige 401 396 -2 397 Simplicity Småbolag Sverige A

2020-08-28 Köpt SPP Sverige Plus A -660 000 4 271 SPP Sverige Plus A

2020-08-31 Köpt Swedbank Robur Transition Global MEGA -627 000 2 009 Swedbank Robur Transition Global MEGA

2020-08-31 Köpt Cliens Småbolag -237 000 108 Cliens Småbolag A

2020-08-31 Köpt Spiltan Aktiefond Stabil -891 000 959 Spiltan Aktiefond Stabil

2020-08-31 Köpt SPP Emerging Markets Plus A -285 000 1 831 SPP Emerging Markets Plus A

2020-08-31 Köpt Öhman Etisk Index USA -540 000 1 869 Öhman Etisk Index USA A

3 863 400
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  

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

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

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

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

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

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

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av augusti av 15,4% aktier, varav 6,4% var exponerat mot Sverige och 9,0% mot 
utländska aktier.  
  

TILLGÅNGSALLOKERING

Nominella räntor- 81%

Svenska aktier- 6%

Utländska aktier- 9%

Alternativa tillg.- 1%

Likvida medel- 4%

*Tillgångsallokeringen är baserad på den regionala fördelningen för varje 
enskilt instrument varför den kan skilja från tillgångstabellen.  

 

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (80,7%). Andelen likvida medel uppgår till (4%). 
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VÄRDEPAPP ERSFÖRTECKNING 2020-08-31  

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2020-08-31. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 112,2 mkr varav ca 3,9 mkr är likvida medel. 
 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads-

2020-08-31 2020-08-31 avkastning Löptid Rating Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 75 865 11 174 513 0,35% 10% 2,9

Simplicity Företagsobligationer A 67 645 8 504 305 1,72% 8% 1,0

Simplicity Likviditet 43 822 4 905 472 0,31% 4% 0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A 80 013 9 050 379 0,97% 8% 0,1

SPP Grön Obligationsfond 93 073 9 735 477 0,43% 9% 2,4

SPP Korträntefond 189 811 22 439 255 0,11% 20% 0,2

Swedbank Robur Räntefond Kort A 51 177 5 177 091 0,04% 5% 0,4

Öhman FRN Hållbar A 137 746 15 226 462 0,73% 14% 0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 36 351 4 371 179 0,63% 4% 2,5

Totalt nominella räntor 90 584 133 0,51% 81% 0,9

Totalt räntor 90 584 133 0,51% 81% 0,9

SVENSKA AKTIER

Cliens Småbolag 108 236 828 6,83% 0%

Spiltan Aktiefond Stabil 4 290 3 986 300 3,77% 4%

SPP Sverige Plus A 19 211 2 962 771 3,05% 3%

Totalt direktägda aktier och fonder 7 185 899 2,98% 6%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 7 185 899 2,98% 6%

UTLÄNDSKA AKTIER

SPP Emerging Markets Plus A 7 845 1 220 893 1,26% 1%

Swedbank Robur Transition Global MEGA 9 590 2 990 980 6,17% 3%

Öhman Etisk Index Japan 4 143 485 501 5,18% 0%

Öhman Etisk Index USA 9 027 2 585 769 4,62% 2%

Öhman Global Hållbar A 8 694 2 478 633 3,37% 2%

Totalt direktägda aktier och fonder 9 761 776 3,72% 9%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 9 761 776 3,72% 9%

Totalt aktier 16 947 675 3,41% 15%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 134 000 0,00% 0%

LFS Invest I 10 630 000 0,00% 1%

Totalt alternativa tillgångar 764 000 0,00% 1%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 3 946 648 4%

Totalt likvida medel 3 946 648 4%

TOTALT 112 242 456 0,85% 100% 0,9

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

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

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

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

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper OMRX Total 0,51% -0,05% 0,56%

Svenska aktier SIX PRX 2,98% 3,73% -0,75%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 3,72% 4,40% -0,69%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond 0,00% -0,27% 0,27%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,85% 1,61% -0,76%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

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

Räntebärande värdepapper OMRX Total -1,26% 0,90% -2,16%

Svenska aktier SIX PRX -6,16% 3,52% -9,68%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) -9,24% -3,30% -5,95%

Alternativa 50% OMRX T-Bill  + 3%, 50% OMRX Bond -2,68% 0,16% -2,83%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -7,79% 0,63% -8,42%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 20% SIX PRX, 20% MSCI AC World Net TR (SEK), 55% OMRX Total samt 5% T-Bill+3%.  
 

3 . 2  A V S T Ä M N IN G  M O T  T I L L G Å N G S L IM I T E R  

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

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2020-08-31 2020-08-31 Min Normal Max

Räntebärande til lgångar 91 81% 35% 50% 85%

Aktier 17 15% 15% 40% 65%

 varav svenska aktier 7 40% 35% 50% 70%

 varav utländska aktier 10 60% 30% 50% 65%

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

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

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +6,9% medan de 5% sämsta underskrider -3,5%. Avkastningen är nominellt 
beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 1,7% det kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 112,2

Simulering - 1 år

Medelvärde 114,2 1,7%

5% högsta 120,0 6,9%

5% lägsta 108,3 -3,5%

0,5% lägsta 105,9 -5,7%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 112,9 0,6%

5% högsta 116,4 3,7%

5% lägsta 109,3 -2,6%

0,5% lägsta 108,3 -3,5%

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

Durationen på den totala portföljen var 0,9 år. 
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3 . 5  A K T I E P O RT F Ö L J E N  

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

REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ

Sverige- 40%

Nordamerika- 34%

Europa- 11%

Asien ex. Japan- 1%

Japan- 5%

Tillväxtmarknader- 10%
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4  DYNAMISK AKTIEALLOKERING  

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en ökad riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 6,5%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 6,5% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieandelen är 24%. Innevarande månad 
understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns 
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid 
underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 15,4% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 8,6%   
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2020-08-31 2020-07-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 112,2 111,3

Skyddsnivå (Mkr) 104,9 104,9

Riskbuffert (Mkr) 7,3 6,4

Aktuell marginal (%) 6,5% 5,7%

Maximal aktieandel 24% 21%

Aktuell aktieexponering (%) 15% 10%
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5  ORDLISTA 

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

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

 

 

 

 

 

 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador 
eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 
 
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se. 
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Förslag till beslut 
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Sammanfattning 
Kommunens revisorer har den 8 oktober 2020 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 
2020-08-31 till kommunfullmäktige.  
 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2020-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas.  
 
Kommunfullmäktige ska i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas 
verksamhet. Målen ska spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god 
ekonomisk hushållning. Målsättningarna ska vara både finansiella och verksamhetsmässiga. 
Dessa mål ska utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2020 fastställdes 
17 mål för god ekonomisk hushållning. Av de 13 verksamhetsmålen är 7 mål nya och av de 4 
finansiella målen är 2 mål nya.  
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Kommunfullmäktige 
 
Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per 
2020-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Revisionsrapport upprättad av KPMG bifogas.  
 
Kommunfullmäktige skall i samband med budgetbeslutet fastställa mål för nämndernas 
verksamhet. Målen skall spegla Ulricehamns kommuns syn på och definition av god 
ekonomisk hushållning. Målsättningarna skall vara både finansiella och verksamhetsmässiga. 
Dessa mål skall utvärderas i delårsrapport och årsredovisning. I budget för 2020 fastställdes 
17 mål för god ekonomisk hushållning. Av de 13 verksamhetsmålen är 7 mål nya och av de 4 
finansiella målen är 2 mål nya.  

Budgeten för 2019 innehöll 24 mål för god ekonomisk hushållning (21 verksamhetsmål och 3 
finansiella mål). 

Revisorerna skall bedöma om: 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 
 
Vi bedömer att: 

 delårsrapporten är upprättad enligt kraven i den kommunala redovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning 

 
Revisorerna skall bedöma om: 
resultatet som redovisas i delårsrapporten följer de mål som kommunfullmäktige  
beslutat för verksamheterna och ekonomin  
 
Vi bedömer att: 

 att de finansiella målen kommer att nås 
 
Vi delar därmed kommunstyrelsens bedömning. 
 
Vi bedömer att:  

 det finns risk att några verksamhetsmål inte kommer att uppfyllas 
 
De verksamhetsmål som kommunstyrelsen bedömer att inte uppfyllas är: 

 den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda skall minska  



 
 
Valda revisorer  
Ulricehamns kommun 
   
                                                               

Sidan 2 av 2

2 

  andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet skall 
öka  

 
Vi anser att det finns risk att fler verksamhetsmål, än de 2 som kommunstyrelsen redovisar  
inte kommer att uppfyllas. Målen för bl.a. långtidssjukskrivning, verkställighetstid för 
särskilt boende och LSS-boende ligger i riskzonen för att ej uppfyllas. I delårsrapporten per 
2019-08-31 befarade kommunstyrelsen att 4 verksamhetsmål av 21 verksamhetsmål ej 
skulle uppnås. Utfallet per 2019-12-31 blev att 11 mål av 21 mål ej uppnåddes. 
 
Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 15 av 17 mål är uppfyllda eller 
förväntas att uppfyllas. 
 
Kommentarer 
Vi noterar att resultatet före lovskolan innebär att var 5:e elev inte uppnår behörighet till 
gymnasiet. Vi ser allvarligt på detta förhållande. 
  
Vi vill även fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på att målen för sjuktalen ej nås. 
Prognosticerad avvikelse för den totala sjukfrånvaron är väsentlig.  
 
Vi noterar att 16 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fanns med i budget 
2019 inte finns med i budget 2020. Av dessa 16 verksamhetsmål uppfylldes ej hälften per 
2019-12-31. Vi vill i detta sammanhang framhålla vikten av att uppföljning sker konsekvent 
över tid. 
 
 
Ulricehamn den 8 oktober 2020 

För valda revisorer 

 
 
 
 
Lars-Erik Josefson         Marianne Henningsson         
Ordförande         Vice ordförande 
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Granskning delårsrapport per 2020-08-31



2© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Innehåll
Sida

1. Sammanfattning

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

1.2 Underlag för revisorernas bedömning

[ 4 ]

[ 5 ]

2. Inledning

2.1 Syfte och revisionsfråga

2.2 Avgränsning

2.3 Revisionskriterier

2.4 Ansvarig nämnd

2.5 Metod

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 9 ]

[ 9 ]

3. Resultat av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål 

3.2.1 Finansiella mål

3.2.2 Verksamhetsmål

3.3 Balanskravet

3.4 Resultat- och balansräkning

3.6 Sammanställd redovisning

[ 11 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]



1. Sammanfattning



4© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget 

ingår i revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 74 mkr, vilket är 6 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på en 

ökning av generella statsbidrag. Kommunens prognos för helåret uppgår till 61 mkr, vilket är 43 mkr högre än budget.

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 67 mkr för 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och

riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning omfattar och utvärderas för 

kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att samtliga fyra mål nås i delårsrapporten, samt att bedömningen kvarstår för helåret.

Verksamhetsmål
Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 13 mål är fem uppnådda i delårsrapporten. Verksamhetsmålen får därmed 

betraktas som delvis uppnådda.

Ulricehamn den 8 oktober 2020

Emil Andersson

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta 

en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta 

månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som 

revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och 

god redovisningssed i kommuner och regioner

Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 

med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 

granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart 

granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.



9© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR

 Interna regelverk och instruktioner

Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 

verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudie av relevanta dokument

 Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi

Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för 

att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen.

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att

uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och

riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning omfattar och utvärderas för 

kommunkoncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

Gällande helårsprognosen för 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen 

felaktig.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Vår bedömning

Det ekonomiska resultatet exklusive 

jämförelsestörande poster ska uppgå till 

minst 1,5 procent av intäkterna från 

skatteintäkter och kommunal utjämning

1,2 % 4,0 % Målet nås och bedöms uppnås i 

årsprognos

Kommunens nyupplåning för 

finansiering av investeringar ska uppgå 

till högst 350 mkr

350 mkr 90 mkr Målet nås och bedöms uppnås i 

årsprognos

STUBO AB ska generera en avkastning 

på minst 5 procent på 

fastighetsinnehavets marknadsvärde 

5 % 5,3 % Målet nås och bedöms uppnås i 

årsprognos

UEAB ska generera en avkastning på 

minst 5 procent på totalt eget kapital 5 % 11 %
Målet nås och bedöms uppnås i 

årsprognos
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har antagit tre målområden i budgeten för 2020:

1. Fokus på dem vi är till för

2. Hållbar tillväxt

3. Attraktiv arbetsgivare

Till varje målområde har tre till sex underliggande mål kopplats. Totalt 13 stycken. 

I delårsrapporten mäts måluppfyllelsen av de underliggande målen i tre kategorier (Uppfyllt; Arbete pågår/förväntas uppfyllas; 

samt Inte uppfyllt). Av verksamhetsmålen är fem mål uppfyllda; fem mål där arbete pågår; två mål är inte uppfyllda, samt ett 

mål har ej kunnat mätas. Till respektive mål presenteras en analys och planerade åtgärder/insatser för utveckling. Kommunen

bedömer att fler mål kommer att vara uppfyllda vid årsskiftet. 

Vår bedömning är att av fullmäktige beslutade 13 mål är fem uppnådda i delårsrapporten. Verksamhetsmålen får därmed 

betraktas som delvis uppnådda.

Resultat av granskningen forts.



14© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 

förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting 

som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hus-

hållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att 

kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 67 mkr.

Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av resultat- och balansräkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna 

kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 74 mkr, vilket är 6 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på ökade 

generella statsbidrag.

Kommunens årsprognos uppgår till 61 mkr, medan det budgeterade årsresultatet uppgår till 18 mkr. 2019 års resultat uppgick 

till 55 mkr som till stor del förklarades av orealiserade vinster av finansiella instrument. 

Kommunens årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 464 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 141 mkr och 

årsprognosen anges till 202 mkr.

Vi noterade en differens mellan anläggningsregister och bokförda belopp av materiella anläggningstillgångar i huvudboken per 

den 31 augusti om ca 8,9 mkr. Avser aktiveringar som kommer att bokföras i september månad.  

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande 

förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra 

avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. 

Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen 

som ska bedömas.

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat om 124 mkr per den 31 augusti, vilket är 32 mkr högre än vid samma tidpunkt 

föregående år. 

Resultat av granskningen forts.
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Sammanträdesprotokoll 
 
 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 2020/229 
 

Skattesats år 2021 för Ulricehamns kommun 
Dnr 2020/492 
  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Utdebiteringen för 2021 föreslås oförändrad till 21,05 kronor per skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
På grund av corona-pandemin under 2020 har Sverige och övriga världen gått in i en 
lågkonjunktur. Sveriges ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta 
sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Det kommer dock 
troligen ta flera år innan lågkonjunkturen är över. Utifrån SKRs skatteunderlagsprognoser 
och den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är 
bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande 
åren. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med 
åtgärder och effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva 
diskuteras. 
 
Skattesats i Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun har under 2020 en högre skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (25 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2020 till 21,05 kronor per skattekrona (”per intjänad 
hundralapp”). 
 
Budget/flerårsplan 2021-2023, skattesats 2021 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att 
utdebiteringen 2021 fastställs till 21,05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad skattesats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-21 från ekonomichef  
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Utdebiteringen för 2021 föreslås oförändrad till 21,05 kronor per skattekrona. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-09-21 

Tjänsteskrivelse Skattesats år 2021 för Ulricehamns 
kommun 
Diarienummer 2020/492, löpnummer 2750/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen för 2021 föreslås oförändrad till 21,05 kronor per skattekrona. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för 
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det 
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras 
på mötet i början av oktober. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
På grund av corona-pandemin under 2020 har Sverige och övriga världen gått in i en 
lågkonjunktur. Sveriges ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta 
sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Det kommer dock 
troligen ta flera år innan lågkonjunkturen är över. Utifrån SKRs skatteunderlagsprognoser 
och den prognosticerade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är 
bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande 
åren. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med 
åtgärder och effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva 
diskuteras. 
 
Skattesats i Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun har under 2020 en högre skattesats (kommun och region) än 
riksgenomsnittet (25 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre. 
Kommunens utdebitering uppgår under 2020 till 21,05 kronor per skattekrona (”per intjänad 
hundralapp”). 
 
Budget/flerårsplan 2021-2023, skattesats 2021 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att 
utdebiteringen 2021 fastställs till 21,05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad skattesats. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 

Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-10-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 219/2020 
 

Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2020/196 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns 0ch läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-02-28 att 
fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 samt de enskilda ledamöterna i densamma. Revisionen tillstyrker 
också att årsredovisningen för år 2019 kan fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-07 från kommunchef 
2 Brev Årsredovisning 2019 
3 Protokollsutdrag § 7 200228 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
4 Årsredovisning 2019 inkl bilagor 
5 Revisionsberättelse 
6 Revisionsrapport Borås Stad 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns 0ch läggs till handlingarna. 
 
Jäv  
Ordföranden Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Aila Kivijarju (SD) ersätter Roland Karlsson (C) som ordförande. 
Ziad Makrous (C) går in som ersättare för Roland Karlsson (C). 
 
Vice ordförande Wiktor Öberg anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Stein Erik Norderhaug (M) ersätter Wiktor Öberg (M).  
 
Mikael Levander (NU) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Annie Faundes ersätter Mikael Levandet (NU).



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-07 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2020/196, löpnummer 2284/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Årsredovisningen godkänns 0ch läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-02-28 att 
fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 samt de enskilda ledamöterna i densamma. Revisionen tillstyrker 
också att årsredovisningen för år 2019 kan fastställas. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2020-02-28 att 
fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända den tillsammans med 
revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av 
ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 samt de enskilda ledamöterna i densamma. Revisionen tillstyrker 
också att årsredovisningen för år 2019 kan fastställas. 
 
Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr varav 159 tkr för förbundskansliet. 
Business Region Borås och närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat. De 
verksamheter som i övrigt bidrar till underskottet är Navet Science center och 
Medarbetarcentrum där Ulricehamns kommun inte är medlemmar.  
 
När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar 
revisorerna att förbundet inte uppnår ett av de två fastställda finansiella målen. Det 
finansiella mål som inte uppnås är ett nollresultat för den samlade verksamheten. Förbundet 
uppnår sitt övergripande strategiska mål för året. Ett av sju inriktningsmål för året har inte 
uppnåtts. Det inriktningsmål som i sin helhet inte kan anses uppnått är ”Skapa möjligheter 
till företagande och företagsutveckling”.  Skälet till att målet i sin helhet inte kan anses 
uppnått är försening i uppstart av arbete med förbättrat företagsklimat.  
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Beslutsunderlag 
1 Brev Årsredovisning 2019 
2 Protokollsutdrag § 7 200228 Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
3 Årsredovisning 2019 inkl bilagor 
4 Revisionsberättelse 
5 Revisionsrapport Borås Stad 

 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 
 

Håkan Sandahl Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
 

 



 
 
 

 
 
    2020-04-01  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 

Årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2020-02-28 att fastställa årsredovisning för 2019 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2020-06-26 på info@borasregionen.se  

 
 
 
 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 
 

Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Årsredovisning 2019 
3 Revisionsberättelse 
4 Revisionsrapport Borås  
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1 Politisk representation  

1.1 Direktion 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sju sammanträden 
under 2019. 
 

Ordförande Malin Carlsson (S) Borås Stad 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun 

Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad 
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo kommun 
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun 

Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun 
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun 
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun 
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Ingemar Basth (MP)  
Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Mikael Levander (NU)  
Adjungerad Monica Björsell (LPO)  
Adjungerad Anna Svalander (L)  

 

1.2 Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan 
övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun 
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån 
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center 
samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett 
delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg bestående av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen 
för VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer 

på regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Verksamhet och finansiering  
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
 
Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men 
även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Medarbetarcentrum och Navet science 
center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna 
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 
en egen enhet.  
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till VästKom 

och 37 kr/invånare till tillväxtmedel. Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 

Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 50 % 

 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 har förbundet försäkrat den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, 
from 2019-01-01. Enligt samma beslut ska kostnaden för inlösen av pensionsskulden belasta eget kapital. 
Total påverkan på resultatet 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr. 
 
Till följd av personalförändringar har driften av Business Region Borås överförts till Borås Stad genom 
tjänsteköp. Driftsansvaret gäller till och med mars 2020. Huvudmannaskapet för verksamheten åvilar 
fortfarande Boråsregionen.  
 
2019 års utlysning av tillväxtmedel avsåg 2020 års medel och fördelningen skedde enligt den nya 
behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutat om. Syftet med den nya modellen är att öka tydlighet, 
målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet att finansiera vissa insatser och inte andra 
baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. 
 
På uppdrag från medlemskommunerna anställdes en projektledare under året för att i samverkan arbeta fram 
en regional avfallsplan. Arbetet startade upp i oktober 2019 och ska vara slutfört hösten 2021. Satsningen 
samfinansieras av medlemskommunerna. 
 
Under året har det lokala vård- och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås certifierats. En ansökan om 
återcertifiering av både den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn har genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.  
 
Navet science center har under året påbörjat investering och uppbyggnad av en ny utställning inom temat 
astronomi. Denna kostnad ska enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 belasta eget kapital. Under året har 
Ulricehamns kommun begärt utträde ur Navet science center. Utträdet gäller från och med årsskiftet 
2019/2020. Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning 
planeras och byggs 2020.   

2.3 Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda på förbundet under 2019 var totalt 44,40 årsarbetare i jämförelse med 2018 då antalet var 
44,13 årsarbetare, se bilaga 1. Sjukfrånvaron fortsätter att visa en positiv nedåtgående trend. 
 
Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

2019 
1,9 % 

2018 
3,2 % 

Varav kvinnor 2,4 % 4,5 % 
Varav män 1 % 0,7 % 
Varav över 60 dagar 0,6 % 1,7 % 
Varav kvinnor över 60 dagar 0,7 % 2,6 % 
Varav män över 60 dagar 0,5 % 0 % 
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2.4 Resultat 2019 
Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr vilket är 100 tkr sämre jämfört med 
2018.  
 
Navet science center redovisar ett negativt resultat om 714 tkr vilket är 1 133 tkr lägre än 2018. 
Medarbetarcentrum gör ett resultat om 7 tkr och Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett 
balanserat resultat. När det gäller Närvårdskontoret beror resultatet på att det interna överskottet i 
verksamheten om 454 tkr i sin helhet överförs till 2020.  

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till 
lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet 
överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår 
till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat 
samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.   
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala 
driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya 
astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet 
med beslutad styrmodell. 

2.5 Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2019 om 866 tkr. Förbundet använder 
inte resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 ska kostnaden för inlösen av 
pensionsskulden belasta eget kapital. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på 
Navet science center belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    - 866 
Reduceringar och justeringar                              0 
Balanskravsresultat                                 - 866 
 
Underskottet är planerat och av engångskaraktär. Synnerliga skäl bör anses föreligga och därmed undanröja 
kravet på återställande av det egna kapitalet. 

2.6 Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad motsvarande 76 tkr. En 
större investering om 197 tkr har även gjorts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 

2.7 Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2020 fattades av Direktionen 2019-12-06. 

2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  
Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2018. 
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2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr, varav kansliets del 
är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den 
samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
 
I samband med Direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, 
FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget 
kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma 
sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital enligt 
beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning 
bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. 
Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju 
inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och 
påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för 
tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda.   

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling 
Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030, vilken kommer att ha stor påverkan på 
verksamheterna i Boråsregionen. Under hösten 2020 kommer arbetet med att utarbeta en delregional 
utvecklingsstrategi intensifieras i bred samverkan med medlemskommunerna. Under 2020 kommer även en 
struktur- och framtidsbild för Boråsregionen fastställas. Sammantaget kommer dessa två utgöra viktiga 
styrdokument för regional utveckling inom delregionen.     
 
Förbundet och Kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av 
utgångspunkterna är den analys som Västra Götalandsregionen gjort gällande basresurser och 
kärnkompetenser i Boråsregionen. Under 2020 kommer kompetensforumgruppen att lägga fram ett förslag 
till kompetensförsörjningsplan för hela Boråsregionen.  
 
Navet science center är i förvandling. Arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen och Fullföljda studier 
har gett Navet nya insikter som påverkar verksamhetens inriktning mot att möjliggöra ett mer medskapande 
förhållningssätt. Under 2019 har Navet planerat för att engagera unga i viktiga framtidsfrågor. Under 2020 
kommer delar av verksamheten öppnas upp för alla under vardagar.  
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3 Räkenskaper 

3.1 Resultaträkning total 
Tkr, exkl interna poster 2019 2018 Not 

    
Verksamhetens intäkter 32 915 38 913 1 
Verksamhetens kostnader -62 212 -64 199 2 
Avskrivningar -325 -311  
Verksamhetens nettokostnader -29 622 -25 597  

    
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 367 2 310 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 6 
Medfinansiering, BRB 1 300 0 7 
Verksamhetens resultat -383 2 191  

    
Finansiella intäkter 0 2  
Finansiella kostnader -483 -1 377 8 
Resultat efter finansiella poster -866 816  

    
Extraordinära poster 0 0  

    
Årets resultat -866 816  

 

3.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel 
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 21 382 19 757 
Verksamhetens kostnader -36 551 -34 292 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -15 202 -14 568 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 
Verksamhetens resultat 319 1 325 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -478 -1 374 
Resultat efter finansiella poster -159 -49 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -159 -49 
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3.1.2 Resultaträkning Business Region Borås 
 
Tkr, inkl interna poster 2019 

  
Verksamhetens intäkter 83 
Verksamhetens kostnader -1 383 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 300 

  
Medfinansiering, BRB 1 300 
Verksamhetens resultat 0 

  
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat efter finansiella poster 0 

  
Extraordinära poster 0 

  
Årets resultat 0 

 

3.1.3 Resultaträkning Medarbetarcentrum  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 918 773 
Verksamhetens kostnader -3 278 -2 638 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 360 -1 865 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 367 2 310 
Verksamhetens resultat 7 445 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansiella poster 7 445 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat 7 445 
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3.1.4 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 12 116 12 694 
Verksamhetens kostnader -20 020 -19 301 
Avskrivningar -292 -278 
Verksamhetens nettokostnader -8 196 -6 885 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 
Verksamhetens resultat -709 420 

   
Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -5 -3 
Resultat efter finansiella poster -714 419 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -714 419 

 
 

3.1.5 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 1 428 8 419 
Verksamhetens kostnader -3 992 -10 699 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 564 -2 280 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 
Verksamhetens resultat 0 0 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansiella poster 0 0 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.2 Balansräkning  
 
Tkr 2019 2018 Not 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar 1 998 2 051  

    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 1 486 1 539 9 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Värdepapper 512 512 10 

    
Omsättningstillgångar 69 562 77 139  

    
Varulager 389 0  

    
Fordringar 69 146 77 120  
Kundfordringar 3 464 4 123  
Fordringar hos Borås stad 63 837 68 227  
Övriga fordringar 271 0  
Interimsfordringar 1 574 4 770  

    
Kassa och bank 27 19  

    
Summa tillgångar       71 560 79 190  

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    

Eget kapital 9 677 10 543 11 
Därav årets resultat -866 816  

    
Avsättningar 17 148 30 023  
Avsättningar för pensioner 0 13 352 12 
Andra avsättningar 17 148 16 671 13 

    
Skulder 44 735 38 624  
Långfristiga skulder 71 96 14 
Kortfristiga skulder 44 664 38 528 15 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71 560 79 190  
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3.3 Kassaflödesanalys 
 
Tkr    2019 2018 

      
Den löpande verksamheten   
      
Årets resultat före extraordinära poster -866 816 
Justering för av- och nedskrivningar 325 311 
Justering för gjorda avsättningar  -12 875 3 895 

      
Medel från verksamheten före -13 416 5 022 
förändring av rörelsekapital    
      
Minskning kortfristiga fordringar  3 513 1 465 
Ökning kortfristiga skulder  5 819 3 273 

      
Kassaflöde från den löpande   -4 084 9 760 
verksamheten     
      
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -273 -363 

      
Finansieringsverksamheten   
Minskning av långfristig skuld  -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 1 375 

      
Kassaflöde från finansierings-  -25 1 350 
verksamheten     
      
Årets kassaflöde   -4 382 10 747 

      
Likvida medel vid årets början 68 246 57 499 
Likvida medel vid årets slut  63 864 68 246 

    -4 382 10 747 
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3.4 Noter 
 
Tkr 2019 2018 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 6 234 5 699 
Bidrag från Regionen 10 082 17 693 
EU-bidrag 1 894 1 293 
Övriga intäkter 14 705 14 228 
Summa 32 915 38 913 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Bidrag till projekt/verksamheter 8 098 8 842 
Bidrag till statlig infrastruktur** 0 1 375 
Personalkostnader 35 428 30 991 
Material och tjänster 18 686 22 991 
Summa 62 212 64 199 

   
3 Förbundsbidrag, kansli*   
Bollebygd 674 715 
Borås 8 046 8 617 
Herrljunga 683 741 
Mark 2 490 2 684 
Svenljunga 770 836 
Tranemo 854 923 
Ulricehamn 1 754 1 880 
Varberg 695 686 
Vårgårda 835 890 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 0 2 105 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 3 230 -4 184 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2019 -4 510 0 
Summa 15 521 15 893 

   
4 Medlemsavgifter, Navet   
Borås 5 894 5 751 
Mark 689 672 
Svenljunga 210 205 
Tranemo 262 255 
Ulricehamn 432 422 
Summa 7 487 7 305 

   
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum   
Borås 1 486 1 451 
Mark 540 527 
Svenljunga 160 156 
Tranemo 181 176 
Summa 2 367 2 310 

   
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   
Bollebygd 47 46 
Borås 566 556 
Herrljunga 48 48 
Mark 175 173 
Svenljunga 54 54 
Tranemo 60 60 
Ulricehamn 123 121 
Vårgårda 58 57 
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Fakturerat HSNK 1 132 1 115 
Överskott 2017 0 805 
Överskott 2018 755 -755 
Överskott 2019 -454 0 
Summa 2 564 2 280 

   
7 Medfinansiering, Business Region Borås   
Bollebygd 56 0 
Borås 671 0 
Herrljunga 57 0 
Mark 208 0 
Svenljunga 64 0 
Tranemo 71 0 
Ulricehamn 146 0 
Vårgårda 69 0 
Överskott 2018 954  
Överskott 2019 -996 0 
Summa 1 300 0 

   
8 Finansiella kostnader   
Index E20 477 1 361 
Övrigt 7 16 
Summa 484 1 377 

   
9 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 539 1 486 
Investeringar 272 364 
Avskrivningar -325 -311 
Utgående balans 1 486 1 539 

   
10 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 10 543 9 727 
Årets resultat -866 816 
Utgående eget kapital 9 677 10 543 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 0 13 352 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastruktur** 17 148 16 671 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 71 96 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 555 1 765 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 23 096 19 833 
Beslutade projekt 9 379 9 841 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 495 
Momsskuld 0 717 
Leverantörsskulder 4 453 3 767 
Preliminär skatt 545 494 
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Arbetsgivaravgift 575 532 
Löneskatter 3 481 79 
Övrigt 0 5 
Summa 44 648 38 528 

   
   
Interna poster på 3 012 tkr för 2019 och 2 730 tkr för 2018 har exkluderats från resultaträkningen 
   
*För 2018 ingår Business Region Borås i förbundsbidraget  
   
**Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 mnkr i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning 
tillkommer från 2017 
   
           Upplösning tkr 

 2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375 1 361 
2019 0 477 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört 
aktiviteter som ligger väl i linje med upprättade strategier och inriktningsmål. Förbundets bedömning är att 
verksamheten uppnått en god måluppfyllelse i sin helhet ur ett helårsperspektiv.  

4.2 Måluppfyllelse inriktningsmål 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra 
mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.  
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. 
För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur 
och social välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Business Region Borås har genomfört ett antal aktiviteter som bidragit till strategierna gällande förbättrat 
företagsklimat och ökat antal investeringsförfrågningar. Deltagande i mässor, marknadsföringsinsatser samt 
samverkan med Business Sweden har lett fram till 10 investeringsförfrågningar att arbeta vidare med. Projekt 
kring förbättrat företagsklimat, där samtliga medlemskommuner deltar, har startats upp under året och blir 
operativt under 2020.    
 
Arbetet inom Destination Boråsregionen med ökad samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och 
Turistrådet Västsverige samt genomförda inspirationsträffar med näringslivet har bidragit till att synliggöra 
besöksnäringen i regionen. Samverkan har även startats upp kring miljö genom nätverksmöten och 
gemensamma ansökningar. Projektet stråket Göteborg-Borås bidrar till att öka näringslivets deltagande i 
långsiktig samhällsplanering.  
 
Kompetens-Forumgruppen i Boråsregionen har under året uppmärksammat behovet av ett gemensamt mål 
samt ett samlat dokument som visar på de insatser som krävs från samtliga parter för att 
kompetensförsörjningsarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. På uppdrag av beredning Välfärd och 
Kompetens ska ett sådant Måldokument för kompetensförsörjningsarbetet i Boråsregionen arbetas fram och 
de tvärprofessionella diskussionerna har påbörjats. Tillväxtmedel har i utökad utsträckning riktats till 
kompetenshöjande insatser inom bristyrken i Boråsregionen där ett exempel är satsningen på 
Kompetensslussen som drivs av stiftelsen Proteco. Sammantaget har delregionala tillväxtmedel beviljats för 
sex externa projekt inom området.  
 
Ett delregionalt studie- och yrkesvägledningsnätverk har startats mellan yrkesvägledare i Boråsregionen. 
Tranemo och Svenljunga kommuner har också påbörjat en särskild utbildningssatsning. 
 
Bedömningen är att de insatser och aktiviteter som genomförts under året sammantaget bidragit till att 
inriktningsmålet i huvudsak anses uppnått. Skälet till att målet i sin helhet inte kan anses uppnått är försening 
i uppstart av arbete med förbättrat företagsklimat.  
 
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Underlag för nya ansökningar om YH-utbildningar har utarbetats samtidigt som det lokala vård- och 
omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har certifierats. En ansökan om återcertifiering av både den 
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regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har 
genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.  
 
Under en projektperiod har det digitala verktyget Praktikplatsen.se börjat implementeras för några 
skolformer med målsättningen att skapa effektivitet i den praktiksamordning som krävs för att alla individer 
ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet. 
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa planerats för att 
få fler unga att fullfölja sina studier. Satsningen för att minska skolavhopp har genomförts inom ramen för ett 
projekt tillsammans med Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund, vilket innebär att flertalet kommuner 
i Västra Götaland deltagit i arbetet.  
 
Utifrån medlemskommunernas behov har ett antal utbildningar genomförts inom välfärdsområdet och 
deltagande sker i regionala kompetensutvecklingsprojekt såsom Yrkesresan.  
 
Medarbetarcentrum bidrar till ökad kompetens och förståelse för framgångsfaktorer för ett hälsofrämjande 
och effektivt ledarskap. Ledarskapsutbildningen tillhandahålls för Medarbetarcentrums medlemskommuner. 
En utbildning avslutades våren 2019 och en ny utbildningsomgång startade under hösten 2019. Även de 
gruppuppdag med grupputvecklingsprocesser för chefer och medarbetare som genomförs bidrar till 
kompetensutveckling.  
 
De nätverksträffar som genomförts inom samtliga verksamheter har lett till kontinuerlig kunskapsutveckling.  
Bedömningen är att insatser och aktiviteter som genomförts ligger väl i linje med de fyra strategierna och   
sammantaget bidragit till att inriktningsmålet anses uppnått. 
 
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild för Boråsregionen pågår och har lett fram 
till ett förslag på tre områden som lämpar sig bra för samverkan; digitalisering, infrastruktur och 
kompetensförsörjning. Dessa områden har även spelats in till Västra Götalandsregionen inom ramen för 
arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2030. Fördjupningsarbete inom 
området infrastruktur påbörjades under hösten och arbetet med framtidsbilden fortsätter under 2020.  
 
eKontoret har under året besökt samtliga kommuner och genomfört sammanlagt 16 möten för att samla in 
underlag till den eHandlingsplan som beslutades i december och som innehåller prioriterade områden inom 
digitalisering för de kommande tre åren.  
 
För att främja en jämlik vård deltar förbundet i ett flertal olika länsövergripande grupper och 
samverkansstrukturer. Arbetet med de tre strategierna har fortlöpt enligt plan och tre delregionala projekt 
finansierade med tillväxtmedel har verkat för att uppfylla målet under året. Bedömningen är att 
inriktningsmålet uppnåtts. 
 
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

För att främja en hållbar utveckling i Sjuhärad har en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan antagits 
och arbete pågår i kommunerna. Tillsättandet av en projektledare för att utarbeta en delregional avfallsplan är 
ett exempel inom ramen för strategin att skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling. Genom 
tillväxtmedel stöds ytterligare satsningar inom samma område. 
 
På den utbildningsdag som anordnades av Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 fick 
medlemskommunerna bland annat kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom 
området fossilfria transporter har inneburit att en gemensam satsning mellan kommunerna i Boråsregionen 
och Fyrbodal för en fossilfri region kommer att inledas under 2020. Insatserna ligger väl i linje med de två 
strategierna och inriktningsmålet anses uppnått. 
 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

En strategi har syftet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion. Under året har en ny regional 
kulturstrategi/kulturplan samt en ny delregional kulturplanför 2020–2023 tagits fram i samverkan. Genom 



 

19 
 

delregionala tillväxtmedel har fyra externa projekt arbetat med att uppfylla målet under året och en rad 
samverkansaktiviteter har genomförts. En tvärsektoriell temadag om Stad och land – Kulturens värde för 
Sjuhärads utveckling har genomförts. Inom ramen för Kultursamverkansmodellen har målet uppnåtts. 
 
Destination Boråsregionen stärker besöksnäringen genom arbetet med en gemensam strategi för samverkan 
och framtagandet av en gemensam modell för idrottsevenemang. Som tidigare nämnts har BRB:s aktiviteter 
bidragit till 10 investeringsförfrågningar. De tre strategierna har löpt enligt plan och bedömningen är att 
inriktningsmålet är uppnått. 
 
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Förbundet arbetar aktivt med att representera och bevaka Boråsregionens intressen i länsövergripande 
utredningar och grupper och är aktiva i det delregionala kollektivtrafikrådet. Under året har förbundet 
sammanställt ett svar gällande ÅVS för väg 156. På samma sätt bevakar förbundet de objekt i Boråsregionen 
som finns med i nationella och regionala planer, exempelvis genom arbetet med mindre vägnätspotten. 
Inriktningsmålet bedöms vara uppnått. 
 
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Samverkan inom ramen för välfärdsområdet är utvecklad och ett kontinuerligt arbete där fokus ligger på att 
företräda kommunerna genom att samordna remissvar, delta i länsgemensamt utredningsarbete samt genom 
representation i arbetsgrupper företräda kommunerna i Boråsregionen. Inom välfärdsområdet finns ett aktivt 
och brett nätverksarbete på chefsnivå. eKontoret har stöttat kommunerna i olika frågor gällande 
digitalisering, såsom införandet av framtidens vårdinformationsmiljö och nyttoanalys. Sammantaget har 
insatserna inom de tre fastställda strategierna fortlöpt enligt plan och bedömningen är att inriktningsmålet 
uppnåtts. 

4.3 Måluppfyllelse strategier 2019 
Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region 
Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerade respektive verksamhet ett antal 
aktiviteter som skulle genomföras under året. Resultat 191231 redovisas i de färgade fälten under respektive 
strategi. 

4.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för ett förbättrat 
företagsklimat i 
Boråsregionen  

• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i 
syfte att förbättra företagsklimatet i 
Boråsregionen 

• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt 

Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat samt SKR:s insiktsmätning 

Näringsliv/ 
BRB 

Under våren fastställde medlemskommunerna driftsformerna för projektet ett förbättrat företagsklimat, där 
utbildningen Förenkla helt enkelt ingår. Projektledare är utsedd och en förstudie genomfördes under 
hösten 2019. För att säkerställa framtida mätvärden har samtliga kommuner via projektet erbjudits 
möjlighet att fullt ut delta i SKR:s insiktsmätning. I enlighet med verksamhetsplanen för BRB kommer 
huvudprojektet att starta i januari 2020 och löpa över tre år. Mätetal SKR:s insiktsmätning kan användas 
först 2020.  
 
Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat visar utgångsläget vid projektets start 
 

Kommun 2019 2018  Kommun 2019 2018 
Bollebygd 108 145  Tranemo 180 187 
Borås 97 94  Ulricehamn 120 115 
Herrljunga 27 36  Varberg 95 101 
Mark 205 190  Vårgårda 4 9 
Svenljunga 206 208     
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Verka för fler 
investeringsförfrågningar 

• Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om 
färdigställd industrimark 

• Aktivt deltagande i Business Swedens 
investeringsverksamhet 

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar  

Näringsliv/ 
BRB 

BRB deltog under våren på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt Teknikmässan i 
GBG och under hösten i Business Arena i Stockholm. Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit 
via Business Sweden samt BRB, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete och bearbetning. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. I kontakter med intressenter 
marknadsförs regionens industrimark kontinuerligt. Marknadsföringen sker genom flera olika kanaler 
såsom hemsida på flera språk, via Business Sweden samt tryckt material. 
Skapa förutsättningar för 
ökat deltagande av 
näringslivet i långsiktig 
samhällsplanering 

• Deltagande i projektet Tillväxtskapande 
samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 

Samhällsplanering 
 

Boråsregionen har under året deltagit på workshops anordnade inom projektet. Vid dessa medverkade 
kommunala tjänstemän från både samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. Även genomförda aktiviteter 
inom BRB:s verksamhet bidrar till strategin. 
Verka för att arbetsgivare i 
Boråsregionen ges goda 
möjligheter att rekrytera 
rätt kompetens 

• Utbildningsanordnare och arbetsgivare från 
näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i 
att finna samverkansformer för god 
kompetensförsörjning samt kartläggning av 
branschbehov 

• Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv 
och övriga aktörer inom ramen för 
Kompetensforum  

• Stärka studie- och yrkesvägledningen genom 
inrättande av nätverk samt arbeta för införande 
av ”Hela skolans ansvar” 

Kompetens 

Den tvärprofessionella Kompetensforumgruppen har utvecklat innehållet i sina träffar genom att de 
utarbetat en avsiktsförklaring för sitt arbete och ställt sig bakom flera utvecklingsprocesser. Utöver detta 
har gruppen erhållit ett politiskt uppdrag att formera ett måldokument för kompetensförsörjning i 
Boråsregionen som ska presenteras i slutet av 2020. 
 
Ett regionalt styrnätverk för studie- och yrkesvägledare har träffats enligt plan. Nätverket leds av en 
skolchef och förbundskansliet är sammankallande vilket garanterar att ärenden förs vidare till rätt 
mottagare. Styrgruppen har planerat en gemensam kompetensutvecklingsdag riktad till samtliga SYV:ar i 
Boråsregionen. 
 
Tranemo kommun har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga påbörjat en utbildnings-
insats som kommer att omfatta både ledningsansvariga och personal i skolverksamheterna. Syftet är att 
införa en kommunal handlingsplan för studie- och yrkesvägledning som ska leda till att “hela skolan tar 
ansvar”. 
Bidra till att fler företag 
startas och växer genom 
att gemensamt i 
Boråsregionen synliggöra 
besöksnäringen 

• Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige 
samt övriga delregioner 

• Genomföra undersökning om omvärldens 
uppfattning av Boråsregionen  

• Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 

Destination 
Boråsregionen 

Två träffar med övriga delregioner genomfördes under 2019 och kommer att genomföras kontinuerligt 
framöver. Regelbundna träffar har också genomförts med Turistrådet Västsverige; dels arrangerande träffar 
som turistchefsmöten, men också träffar där initiativet tagits från Boråsregionen både vad gäller 
marknadsarbete och strategiarbete. Turismens dag arrangerades på Kvarnen i Hyssna i september. 
Beräknat antal deltagare var ca 50 men dagen lockade 70 personer. Till Årets Turismföretagare utsågs 
Antikrundan i Limmared och utvärderingen visar att arrangemanget var mycket uppskattat.  
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Undersökningen om omvärldens uppfattning av Boråsregionen genomfördes i mars 2019. Den visar på 
skillnader i uppfattning och associationer kopplat till begreppen Sjuhärad respektive Boråsregionen. 
Frågorna ställdes till personer i närområdet, i södra Sverige samt hela Sverige. Undersökningen ska ligga till 
grund för hur kommunerna och Boråsregionen kommunicerar om platsen/regionen och tillväxtmedel har 
beviljats för ett projekt kopplat till detta. 
 
Inspirationsträff FOKUS Boråsregionen genomfördes 24 april. Det planerade studiebesöket i juni blev en 
workshop med nätverket om framtida samverkansmodeller.  
Skapa förutsättningar för 
samverkan med forskning 
och näringsliv inom 
området miljö 

• Utveckla samverkan mellan kommunerna, 
forskning och näringsliv, exempelvis genom 
möten  

Miljöstrategisk 
samverkan 

Träffar med övriga delregioner samt VGR, Länsstyrelsen och Science Park Borås har skett löpande under 
året. I samband med deltagande i styrgrupp och arbetet med Klimat 2030 sker samverkan med en rad 
aktörer. Samverkan har skett på olika plan så som att olika aktörer har kommit till de kommunala 
nätverksträffarna inom miljöstrategisk samverkan och delgett information till gemensamma ansökningar. 
Arbetet med att titta på olika modeller med hur samverkan kan ske har skett löpande under året.  

4.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för att det inom 
Boråsregionen erbjuds ett 
heltäckande 
utbildningsutbud som 
motsvarar såväl individens 
som arbetsgivarnas behov 

• Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare som leder till fler YH-
ansökningar 

• Verka för återcertifiering av vård- och 
omsorgscollege i Sjuhärad 

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i 
förhållande till övriga delregioner 

Kompetens 

Boråsregionens YH-anordnare Borås Yrkeshögskola och Nordiska Textilakademin har utvecklat 16 
utbildningar samt ett stort antal distansutbildningar som erbjudits studerande under året. Inom ramen för 
VO-college har bristyrken identifierats och en arbetsgrupp har bildats för att skapa underlag för en YH-
ansökan gällande utbildning till specialistundersköterska inom demens.  
 
Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner 
 

Delregion Sökta 
2018 

Beviljade 
2018 

Andel 
beviljade 

Sökta 
2019 

Beviljade 
2019 

Andel 
beviljade 

Fyrbodal 
(14 kommuner) 

37 16 43 % 29 16 55 % 

Skaraborg 
(15 kommuner) 

17 10 59 % 22 15 68 % 

Göteborgsregionen 
(12 kommuner) 

162 81 50 % 170 60 35 % 

Boråsregionen 
(8 kommuner) 

13 7 54 % 9 6 67 % 

 
Det lokala vård och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har under året blivit certifierat och påbörjat 
de samordnade operativa insatser som angavs i ansökan. En lokal samordnare har anställts. Ansökan om 
återcertifiering av den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn är genomförd och beviljad. Den nya certifieringen gäller under perioden 2020–
2024. 
 
Inom ramen för VO-collegesamverkan pågår implementeringen av det webbaserade praktiksamordnings-
systemet Praktikplatsen.se och arbetet löper enligt plan. De inledande insatserna har uppmärksammats av 
både arbetsmarknadsenheter och arbetsgivare som gärna skulle se att systemet även kunde nyttjas mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare i andra branscher. Diskussioner om utökat införande har inletts med 
ett flertal kommuner i Boråsregionen. 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 
 
 
 

• Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver 
samt samordna och stödja insatser från VGR 

• I samverkan med deltagande kommuner 
genomföra ESF-satsningen ”En skola för alla” 

• Samordna och stötta nätverket som arbetar med 
det kommunala aktivitetsansvaret för ökad 
samverkan och lärande genom erfarenhetsutbyte 

Kompetens 

I samverkan med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa genomförts. 
En utvecklad ”första-linje-verksamhet” mellan kommunerna och regionen står i begrepp att byggas upp för 
att garantera stöd till unga som upplever psykisk ohälsa. VästKom har, via VGR, fått uppdraget att leda 
arbetet och en processledare är anställd. VGR:s initiativ innebär att insatserna som sker inom det lokala 
skolavhoppsprojektet SKA har integrerats med insatser från Västra Götalandsregionen. Under året har 
samtalsledare från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) lett parternas diskussioner och 
uppföljande möten har hållits med ledningsansvariga för att skapa förutsättningar för den basmodell som 
ska ligga till grund för den tvärprofessionella samverkan. 
 
Projektet En skola för alla (SKA) har resulterat i att idéer om fortsatt arbete inletts med exempelvis 
folkhögskoleförvaltningen i VGR. Vissa kommuner i Boråsregionen har därmed ställt sig bakom en 
uppföljande ESF-ansökan för ett fortsatt fokus på unga som inte återfinns i studier eller arbete (UVAS). 
Därmed kommer projektidéerna att leva vidare och utvecklas ytterligare i Boråsregionen. 
 
Nätverket för tjänstemän med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret i Boråsregionen kommer att 
fortsätta träffas genom samordning av kommunalförbundet.  
Stödja och stärka 
kommunerna i 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av 
personal inom det sociala 
välfärdsområdet 
 

• Anordna utbildningar utifrån kommunernas 
behov 

• Sammanhållande länk mellan parterna i 
kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan 

• Ingå i den nationella stöd och samverkans-
strukturen tillsammans med SKR och 
Socialstyrelsen för socialtjänstens 
kunskapsutveckling  

Mätetal: Antal utbildningar samt deltagit  

Välfärd 

Totalt har sju utbildningar inom välfärdsområdet genomförts utifrån behov och efterfrågan från 
chefsnätverken; både i egen regi och med externa utbildare. Exempel på genomförda utbildningar är en 
ettårig handledarutbildning för 16 familjehemssekreterare, handläggning och dokumentation för 
socialtjänsten med 60 deltagare, grundutbildning i ASI (standardiserat bedömningsinstrument inom 
missbruk/beroendevård) en 4-dagars utbildning för 10 deltagare, BBIC (Barnets behov i centrum) under 
två dagar för 10 personer, smärtföreläsningar vid tre tillfällen med totalt 165 deltagare, BPSD utbildning 
(beteeendemässiga psykiska symtom vid demens) för 16 deltagare under två dagar och ÅP utbildning 
(återfallsprevention) under tre dagar med nio deltagare. Förbundet har även arrangerat en workshop om 
tvister för chefer inom välfärdsområdet. 
 
Förbundet har haft kontinuerlig dialog i chefsnätverken kring genomförandet av Yrkesresan och fortsatt 
avtal för 2020-2022 har tecknats.  
 
Boråsregionens roll i den nationella stöd och samverkansstrukturen (RSS) är att inhämta information från 
nationell nivå och återföra till regional och lokal nivå utifrån uppdraget att följa och omvärldsbevaka 
välfärdsfrågor.  
Bidra till god 
kunskapsutveckling 
genom samordning av 
samt deltagande i 
nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

• Deltagande i aktuella nätverk inom respektive 
verksamhetsområde 

• Driva samt samordna nätverk för 
medlemskommunerna inom respektive 
verksamhetsområde 

Samtliga 
verksamheter 

Samtliga verksamheter har haft ett flertal nätverksträffar inom sina områden för medlemskommunerna 
samt deltagit i regionala och nationella nätverk. Bedömningen är att kompetensen och 
omvärldsbevakningen är god inom samtliga verksamheter. 
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4.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Utveckla en gemensam 
struktur- och framtidsbild 
för Boråsregionens 
utveckling 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
strukturbild  

Samhällsplanering 
 

Alla kommuners ledningsgrupper har besökts för dialog kring kommunernas utmaningar och vilka 
områden som kräver samarbete framöver. Arbetet har lett fram till ett förslag på tre prioriterade områden; 
digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Dessa har även spelats in till Västra 
Götalandsregionen som underlag i det pågående arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götalandsregionen 2021-2030. 
 
Inom utmaningen Infrastruktur pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att ta fram en Strukturplan för 
Boråsregionen. Möten i kommunerna med diskussion om fysisk planering har genomförts med fokus på 
att vidga perspektivet till kommunövergripande planering.  
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 
 
 

• Ge stöd och vara delaktiga i 
verksamhetsutvecklingsprojekt 

Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som 
förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet, 
Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan, Antal 
avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive 
verksamhet 

eKontoret 

Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med att samla in underlag till en ny eHandlingsplan för 
perioden 2020-2022. Planen antogs av Direktionen i december.  
 
Regelbundna träffar har genomförts med nätverken eSamhälle, eHälsa, Kommun-FVM, 
Informationssäkerhet och eArkiv. Gällande mätetalen har två förändringsinitiativ beslutats i 
eLedningsrådet, 10 är pågående och fyra har avslutats. Vidare arrangerades en uppskattad 
Digitaliseringsdag med ca 150 deltagare från medlemskommunerna. Då delar i gällande handlingsplan löper 
över en längre period än tre år återfinns dessa även i den nya planen.  
Samverka för en jämlik 
vård för invånarna i 
Boråsregionen, Västra 
Götaland 
 
 
 
 

• Utse kommunala representanter från 
Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och 
avtalsgrupper  

• Samverka med VGR, VästKom och övriga 
kommunalförbund för att säkra en god och 
sömlös vård 

Mätetal: Deltagit  

Välfärd 

Boråsregionen bevakar kontinuerligt behovet av deltagande i styrgrupper, förhandlingsgrupper eller 
liknande och utser representanter från den egna verksamheten alternativt medlemskommunerna att 
företräda delregionen.  
 
Förbundet ingår i en rad länsgemensamma samverkansstrukturer inom välfärdsområdet. Exempel på 
grupperingar är ledningsgruppen och beredningsgruppen VGK, med syfte att samverka inom hela 
kommunsektorn i Västra Götaland. Boråsregionen deltar även i länsgemensam nätverksgrupp med 
representanter från de fyra kommunalförbunden samt i arbetet inom ramen för SRO där hälso- och 
sjukvårdsfrågor hanteras i samråd mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.  
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4.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 
 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
handlingsplan för miljöstrategisk samverkan 

• Sprida kunskap kring hur kommunerna kan arbeta 
med fossilfria transportmedel 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Handlingsplanen för miljöstrategisk samverkan antogs av Direktionen i april och arbete pågår i 
kommunerna. Länsstyrelsen har varit på besök för att informera om den Regionala planen gällande 
fossilfria drivmedel. En kartläggning har gjorts för att se var i regionen det finns möjlighet att ladda samt 
tanka gas. Denna kartläggning ligger till grund för ett vidare arbete. Under 2019 anordnade Boråsregionen, 
Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat 
fick kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom området fossilfria transporter har 
inneburit att en gemensam satsning mellan Boråsregionen och Fyrbodal för en fossilfri region kommer att 
inledas under 2020. Projektet stöds ekonomiskt av VGR.   
Skapa möjligheter för 
affärsdriven 
miljöutveckling 

• Sprida kunskap kring hur näringslivet kan utveckla 
och ta tillvara affärsmöjligheter inom 
miljöutveckling 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Exempel på aktiviteter under året är att en gemensam projektledare anställts för delregional avfallsplan och 
att projektet Resurssmarta Äldreboenden växlats upp från GR till Boråsregionen. Ett flertal projekt som 
finansieras av Boråsregionen via tillväxtmedel har bidragit till strategin; Smarta kartan är ett resultat som 
visar på nya affärsmöjligheter som bidrar till miljöutveckling och organisationen Miljöbron arbetar med att 
utveckla näringslivet mot att bli mer hållbara.  
 
Under 2019 anordnade Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där 
medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat fick kunskap kring hållbar och klimatsmart upphandling. 
Deltagande i styrgruppsarbete i projektet Design med omtanke 2 har tittat på hur kommuner kan skapa ett 
cirkulärt möbelflöde.  

4.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion 
för alla i regionen 
 
 
 

• Följa upp målen i den delregionala kulturplanen 
• Bidra i processen att ta fram en ny regional 

kulturplan 2020 – 2023 
• Ansvara för att, i samarbete med regionen och 

medlemskommunerna, ta fram en ny delregional 
kulturplan för perioden 2020-2023 

• Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i 
delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen med fokus på att invånarna 
är medskapare i kulturutbudet 

Mätetal: Antal förstudier o kulturutvecklingsprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala 
kulturplanen samt antal aktiviteter som bidrar till att 
fördjupa samarbetet mellan kommunerna 

Kultur 

De prioriterade målen i den delregionala kulturplanen har uppfyllts under året genom samverkan mellan 
nätverken, konferenser, seminarier, utbildningar, program och med stöd av delregionala 
kulturutvecklingsprojekt, förstudier och en temadag om Stad och Land – Kulturens värde för Sjuhärads 
utveckling. 
 
Boråsregionen i samarbete med nätverk inom kultur har varit en resurs och aktiv part i framtagandet av 
den nya regionala kulturstrategin/planen för 2020-2023. Kommunerna har skrivit ett gemensamt remissvar 
gällande förslaget till ny regional kulturstrategi och politiken har varit delaktig i processen. 
 
Boråsregionens kulturnätverk har ansvarat för att ta fram ett förslag till ny delregional kulturplan för 
Boråsregionen 2020-2023. Den delregionala kulturplanen samspelar med den regionala enligt 
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kultursamverkansmodellen. Kulturplanen för Boråsregionen antogs av Direktionen i november. 
Samarbetet inom kultur har utvecklats med fler kommunala kulturnätverk, folkbildning och dialogmöten i 
nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Gemensam nätverksträff med kommunernas turistchefer 
har genomförts och en tvärsektoriell temadag arrangerades under hösten.  
 
Beslut om delregionala tillväxtmedel till utvecklingsprojekt inom kulturområdet har tagits enligt plan; en 
förstudie samt fyra kulturprojekt beviljades medel. 30 aktiviteter har genomförts, varav sju dialogmöten 
och 30 nätverksmöten. En turné till alla åtta kommuner.  
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan 
inom turism och besöksnäring i Boråsregionen  

• Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för 
att arrangera internationella idrottsevenemang  

Destination 
Boråsregionen 

Dessa processer startades upp under våren. Samverkansstrategiarbetet har bland annat inneburit en 
workshop och under hösten har enskilda samtal med kommunerna genomförts. Samtal har även förts med 
andra regioner/områden för inspiration. En arbetsgrupp har bildats kring hur samarbete kring stora 
evenemang kan organiseras. Även deltagande vid en konferens om stora idrottsarrangemang som 
arrangerades av Riksidrottsförbundet. Arbetsgrupp för Mat som reseanledning har startats upp och en 
inventering är gjord.  
Skapa förutsättningar för 
fler utländska 
investeringar genom 
aktivt samarbete med 
Business Sweden  

• Deltagande i nationella samt internationella 
investeringsmässor och aktiviteter  

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar 

Näringsliv/BRB 
 

Under våren 2019 deltog BRB på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt 
Teknikmässan i GBG.  Under hösten deltog BRB i mässan Business Arena i Stockholm. 
Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. Bedömningen är att flera av 
förfrågningarna kan leda till investeringar i regionen. Sammantaget har fler investeringsförfrågningar 
inkommit via Business Sweden och BRB än förväntat. 

4.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Representera och bevaka 
medlemskommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
utredningar, förhandlingar 
och arbetsgrupper 

• Bedriva ett aktivt påverkansarbete för 
Boråsregionens gemensamma utveckling 

• Vara en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser 

• Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 
 

Förbundet medverkar i alla relevanta utredningar inom området och är aktiva med att anordna 
innehållsrika möten med det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR, där frågor av strategisk karaktär 
diskuteras med kollektivtrafiknämnden. På uppdrag av DKR har tjänstemannanätverket för kollektivtrafik 
arbetat fram ett förslag till revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024. Åtgärdsvalsstudie för 
Väg 156 har varit på remiss under hösten och ett gemensamt yttrande från Boråsregionen har skickats till 
Trafikverket. ÅVS för Kust till kustbanan har startat och förbundet deltar.  
Bevaka och agera i 
planering och 
genomförande av de 
objekt i Boråsregionen 
som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

• Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen 

Infrastruktur 

Boråsregionen har varit delaktiga på alla relevanta forum; både som deltagare och drivande. Ett exempel är 
arbetet med utlysningen av medel inom den regionala infrastrukturpotten för det mindre vägnätet. Där 
arbetade förbundet tillsammans med medlemskommunerna för att hitta de mest prioriterade delarna av 
vägnätet för åtgärder, utifrån givna kriterier.  
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4.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Bevaka kommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
förhandlingar 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser  

• Representera Boråsregionen i utredningar 

Mätetal: Deltagit 

Välfärd 

Boråsregionen tar kontinuerligt ansvar för att samordna remissvar. Exempel på remissärende under året är 
ett regionalt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende.  
 
I grunduppdraget ingår att ansvara för utredningar som underlag för politisk beredning. Exempel på 
pågående utredning är en översyn av samverkansavtal gällande verksamheten Utväg.  
Stödja kommunerna 
genom erfarenhetsutbyte, 
framtidsspaning, 
omvärldsbevakning, 
samsyn och 
utvecklingsinsatser i 
samverkan 

• Driva och samordna chefs- och 
specialistnätverk för strategiskt 
utvecklingsarbete 

Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt 
årlig utvärdering genom nätverksenkät 

Välfärd 

Inom område välfärd finns en väl fungerande nätverksstruktur med nätverk både på förvaltningschefs- och 
verksamhetschefsnivå. Under året har 31 nätverksträffar genomförts samt en tvådagars gemensam 
nätverksträff för alla nätverk. Utöver nätverksträffar har förvaltningschefsnätverket haft en planeringsdag 
samt två möten med Beredning Välfärd och Kompetens.  
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT genom 
framtagande av 
eHälsoplan 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en eHälsoplan 

eKontoret 
 

Arbetet med att ta fram en särskild eHälsoplan har under året ändrat inriktning till att ingå i den reviderade 
eHandlingsplanen som antogs i december. Huvudmotivet till att ha en gemensam plan är att det finns 
många gemensamma grundläggande förutsättningar som behöver lösas för att kommuner ska kunna 
genomföra verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter. De unika delar som styrs av 
speciallagstiftning (SoL, LSS, HSL) hanteras i respektive aktivitet i eHandlingsplanen. En viktig del i stödet 
till kommunerna är att kommunalförbundet bidrar med en 50 %-tjänst i VästKoms Kommun-FVM-
projekt, med syfte att stödja kommunerna i implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och IT-stödet Millenium.  

4.4 Intressebolag 
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. 
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5 Dataskyddsombud 

5.1 Uppdrag, syfte och vision 
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge 
medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska 
uppleva bra tillgänglighet till dataskyddsombuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga 
integriteten hanteras inom den egna organisationen. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet 
incidenter, vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska 
kommunensanseendet hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, 
andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och 
utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgifts-
incidenter ska hanteras. 

5.2 Måluppfyllelse 2019 
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är 
att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade strategierna uppnåtts. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 2019-12-31 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt 
verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla förvaltningar (~50) och bolag 
(~15) ska under 2019 ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla PUA/PUA-kluster (~20) och 
bolag (~15) ska under 2019 ha 
genomfört minst en genomgång 
med Mognadsmatrisen 

• 47 förvaltningar och 
10 bolag är klara 
med 
granskningsomgång 

• 12 kluster och 4 
bolag är klara med 
höstens genomgång 
av Mognadsmatrisen 

Det uppskattade antalet aktuella bolag i regionen har justerats ner till 12 varav två tillkom i slutet av 2019. 
Flera återrapporteringar av Mognadsmatrisen är planerade till januari 2020. 
Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i 

frågor som rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att låta 
DSO bidra i det interna arbetet 
med kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i 
de kommunala verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar 
för att höja kompetensen om 
dataskydd. (10 små, 5 medelstora 
och 2 större) 

• 56 enklare och 16 
mer komplexa 
rådgivningar har 
givits 

• 14 besök på APT 
har genomförts 

• 2 små, 5 medelstora 
och 4 större 
utbildningar har 
genomförts 

En omprioritering har skett till att skapa större utbildningstillfällen och färre små utbildningar och besök 
på APT utifrån behov och efterfrågan. 
Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en kontaktpunkt 
inom ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, medarbetare 
och myndigheter som önskar hjälp 

• Vid 16 tillfällen har 
verksamheten 
stöttats vid 
incidenter 

• Alla (26) ärenden 
från enskilda eller 
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med kontakter, information med 
mera 

interna personer har 
hanterats 

Samtliga incidenter och kontaktärenden har hanterats. 
Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande 

ses som en självklar partner när 
det gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande 
i relevanta nätverk (4) och 
utbildningar (4) 

• Ett 50-tal analyser 
av omvärldsmaterial 
är genomförda 

• Deltagit vid 12 
nätverksträffar 

• Deltagit i 6 
utbildningar 

Under året har dataskyddsombuden blivit medlemmar i det nationella nätverket Forum för dataskydd, 
vilket borgar för kontinuerlig kompetensuppdatering. 
Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll 

till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom utvärdering av gångna 
periodens verksamhet bättre möta 
efterfrågade aktiviteter och skapa 
relevant verksamhetsplan och 
budget 

• Uppföljning av 2019 
är genomförd och 
verksamhetsplan 
och ny budget för 
2020 är framtagen 

Inga kommentarer. 
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6 Medarbetarcentrum 

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling 
samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och 
arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

6.2 Ekonomiskt utfall 
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 7 tkr.  

6.3 Måluppfyllelse 2019 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. I uppföljningar sex månader efter avslutade insatser är genomsnittet av gruppernas 
prestationsökningar cirka 20 procent (15-25). Medarbetarnas uppskattade trivsel på arbetsplatsen har i 
genomsnitt ökat med 29 procent (17-39). Utifrån detta samt genomförda aktiviteter nedan är bedömningen 
att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 1901231 
Marknadsföra 
Medarbetarcentrums 
verksamhet för ett ökat 
användande 
 
Bidra till 
personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
Tillhandahålla ett 
attraktivt utbud av 
tjänster utifrån 
kommunernas behov  
 
Bidra till att nödvändig 
kunskap och kompetens 
finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, 
exempelvis genom 
ledarskapsprogrammet 
 
Vara ett stöd och verktyg 
för arbetsgivarna i 
arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra 
till ökad hälsa hos 
medarbetarna och ökad 
attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Regelbundna aktiviteter för att 
marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och 
hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att 
utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med 
kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter 
kommunernas behov 

• Genomföra 
grupputvecklingsinsatser på 
uppdrag från 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla 
ledarskapsprogrammet 

• Tillföra kunskap och 
erfarenhetsutbyte genom 
omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Årligen bjuda in HR-
personal/chefer till dialog 

• Kontinuerligt inhämta feedback 
för att utveckla tjänsterna, både 
på individ- och gruppnivå 

• Vara ett stöd för chefer och 
personalenheter i 
medlemskommunerna 

• Regelbundna styrgruppsmöten 

• 19 informationstillfällen, 
medverkan i filminspelning samt 
nyhetsbrev  

• Basverksamheten har fungerat 
fullt ut med matchning och 
reflekterande samtal 

• Anpassning av utbud gällande 
ledarskapskompetens inom VÄF i 
Borås Stad. Tre utbildnings-
grupper avslutats för 21 chefer 
och två nya grupper startats för 
16 chefer. Reflektionsgrupper 
enligt VÄF:s önskemål 

• Gruppuppdrag genomfört för 
samtliga medlemskommuner  

• Nytt ledarskapsprogram startat 
för sju chefer 

• HR-träff genomförd. Coachat 
chefer enligt önskemål. Arbetat 
med ledningsgrupper och grupper 
med arbetsgivare och fackliga 
representanter  

• Nya chefer och HR-specialister 
har bjudits in till information och 
dialog 

• Fyra styrgruppsmöten 
genomförda  

• Nytt nätverk med 
Organisationshälsa i Borås och 
träffar med Samordnings-
förbundet och förvaltningar 

  



 

30 
 

7 Navet science center  

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

7.2 Måluppfyllelse 2019 
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för 
förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av den politiska 
styrgruppen för Navet. Baserat på genomförda aktiviteter är bedömningen att Navet uppfyllt samtliga 
inriktningsmål. 
 

7.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap och 
intraprenörskap 
genom att verka för 
att skolan ska ge 
elever möjlighet att 
använda och utveckla 
de entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1. Minst två teman ska utvärderas av 
extern utvärderare med avseende på de 
entreprenöriella kompetenserna 

2. Minst två andra SC ska utbildas av 
Navet i entreprenörskap 

3. Minst två konferenser ska Navet 
deltaga i med seminarier där 
entreprenöriellt lärande är en viktig del 

4. Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas 
fram under året 

5. En mall, checklista, för hur man säkrar 
att utställningarna ger besökaren 
möjlighet att träna sina entreprenöriella 
förmågor tas fram  

6. Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett 
tekniktema som Navet genomför 
tillsammans med fyra teknikföretag 

1. Genomfört 
2. Genomfört utbildning av 

åtta science centers 
3. Genomfört - deltagit i tre 

konferenser med sessions 
4. Genomfört - två nya teman 

har tagits fram med medel 
från Skolverket och Håll 
Sverige Rent 

5. Genomfört 
6. Genomfört med 17 klasser 

 

 

7.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Utveckla samordning 
inom 
utbildningsystemen 
för att möta 
framtidens 
kompetensbehov 

1. Minst 25 000 elever på olika teman 
2. Minst 1500 elever på minst 15 skolor 

ingår i ett utvecklingsprogram om 
programmering 

3. Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen 
Drömstaden  

4. Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och 
teknikföretagens tekniktema 

5. Minst 3 000 elever på teman i 
matematik   

1. Genomfört – 27 531 elever 
2. Genomfört för ca 3 500 

elever på 25 skolor i tre 
kommuner 

3. Genomfört för 15 klasser 
4. Genomfört för 17 klasser 
5. Ej uppnått – 2 616 elever 
6. Genomfört – 870 pedagoger 
7. Genomfört - 402 pedagoger 
8. Genomfört - 908 pedagoger 
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6. Minst 800 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik  

7. Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 

8. Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 

9. Minst 1 500 elever i teman om 
programmering 

10. Minst 200 förskolelärare på utbildning 
inom NO och teknik 

9. Genomfört – 2 493 elever 
under perioden  

10. Genomfört – 1 454 
pedagoger 

 
 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet genomfört temadagar för 263 elever i åk 8 tillsammans 
med nio företag och två gymnasieskolor, vilket bidrar till måluppfyllelsen. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1. Minst två olika grupper med barn, unga 
i utsatta områden träffas varje vecka i 
10-veckorspass 

2. Minst 50 mammor och deras barn ingår 
i en interkulturell satsning 

3. Tillsammans med minst en kommun 
tar Navet fram exempel på kreativ 
lärmiljö 

4. Genomförande av ett två veckors 
ämnesövergripande tema för åk 1 
elever på Teknikprogrammet 

5. PISEA, Promoting Intercultural 
Science Edication for Adults, ett EU 
projekt med fokus på integration 

6. Minst fem Yrkescaféer för nyanlända 
föräldrar genomförs 

7. SOT, School Of Tomorrow, 
Erasmus+-projekt för att motverka 
tidiga skolavhopp 

1. Genomfört – 45 barn 
2. Genomfört – 65 mammor, 

tre tillfällen 
3. Genomfört enligt plan, 

fortsätter 2020-2021 
4. Genomfört – 120 elever 
5. Genomfört, handbok 

skriven, avslutnings-
konferens 24 sep  

6. Ej genomfört, samverkan 
avslutad. 

7. Genomfört. SOT-projektet 
pågår och löper vidare till 
2020-12-31 

Skola 2030, en modell 
för en inkluderande 
modern skola 

1. Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt 
utvecklingsarbete mot skola 2030 

2. Minst fem 
processledarutbildningstillfällen för 
Navets pedagogiska personal 
genomförs under våren 2019 

1. Fyra skolor är i gång 
2. Ej genomfört, påbörjas 2020 

pga organisationsutveckling 

 

 

7.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 

1. De globala miljömålen ska integreras i 
minst fem av Navets teman   

2. Kommunikation med hjälp av VR-
teknik ska tas fram och testas under 
året 

3. Navet startar ett treårigt 
utvecklingsprogram med Vietnam 
under 2019  

4. Navet planlägger en ny utställning där 
jordens ändliga resurser kommuniceras  

5. Globala miljömålen integreras i Navets 
teman, program och utbildningar 

6. Navet planlägger och bygger en ny 
astronomiutställning med fokus på det 
kosmiska kretsloppet  

1. Genomfört 
2. Genomfört – test med 

Indonesien och Borås 
3. Genomfört - startade i 

september 2019 
4. Planläggning sker enligt plan 
5. Arbetet pågår 
6. Arbetet pågår, invigning april 

2020 
7. Navet har deltagit med 

sessions i fyra konferenser 
som arrangeras av andra. 
Ingen konferens i egen regi 
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7. Konferens kopplade till de globala 
miljömålen genomförs 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet utbildat 799 vuxna i Agenda 2030 och de Globala 
målen och 1 816 elever i miljöteman. 
Bidra till att göra 
Västra Götaland till 
modell för hållbar 
landsbygdsutveckling  

1. Navet deltar på minst tre projektmöten 
i projektet levande landsbygd 

2. Navet deltar i förverkligande av minst 
ett av målen i projektet levande 
landsbygd 

1. Genomfört fyra möten 
2. Genomfört utbildningar 

7.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Främja en aktiv och 
nyskapande 
kulturregion  

1. Navet deltar med aktiviteter för elever 
under No Limit 

2. Navet deltar i Skapande skola på 
minst en skola 

3. Navet samverkar med minst tre 
organisationer, föreningar i 
föreläsningar och/eller föreställningar 

1. Genomfört, deltar i 
planeringen inför No Limit 
2020 

2. Genomfört på en skola, tre 
tillfällen samt avslutning 

3. Genomfört – 22 
föreläsningar för 6 637 
personer 

Navet har under året publicerat en helsida i Borås Tidning varannan lördag med fakta och experiment. 
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

1. Minst 25 000 besökare på helger och 
lov 

2. En tillfällig specialutställning under 
sommaren för att locka fler besökare 
till Borås 

1. Ej uppnått – 23 081 
besökare 

2. Genomfört – 
egenproducerad om 
illusioner 

En helt ny utställning om telefonens historia har skapats och byggts  . 
Deltaga i nationella och 
internationella 
sammanhang som 
kunskapsförmedlare och 
samarbetspartner 

1. Navet deltar med minst två sessions 
på ECITE, The European Network 
of Science Centres and Museums   

2. Navet ingår i minst två EU-projekt 
under året 

1. Genomfört fyra sessioner 
på ECSITE 

2. Genomfört, ingått i tre 
projekt 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet i samarbete med Håll Sverige Rent skapat ett tema för 
åk 5-6 Skräplabbet som ska spridas nationellt. Producerat fyra utbildningsfilmer om kemidraken Berta i 
samarbete med IKEM och skapat Spelet om de Globala målen, ett ämnesövergripande spel med uppdrag, 
programmering, laborationer. 

7.2.5 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Verka för samarbete 
mellan skola, 
primärvård och 
sjukvård 

1. Kommunicera med experimentmaterial 
och dramatiseringar olika vårdyrken   

2. Minst två möten med hälso- och 
sjukvården 

1. Genomfört 
2. Genomfört fem 

planeringsmöten 
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8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

8.1 Uppdrag, syfte och målbild 
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt 
primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 
där gällande målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som 
skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund 
baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

8.2 Årsberättelse 2019 
Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. 
Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet 
med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 
 



Bilaga 1 Personal 

Totalt 44,40 årsarbetare 

 
 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Regionutvecklingschef  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Ekonomi  1,5  
Reception, konferens  0,5  
Välfärd 2,5  
Kompetens  1,0  
Regional utveckling  1,5  
Summa 10,0  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,6 Jan–okt, varav 0,6 tjänsteköp 

Nov-dec 2,0 
Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Besöksnäring 0,75  
ESF-projekt + integration 1,0 Jan-mars 1,0 
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Regional avfallsplan 1,0  From aug 
Summa  10,35  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,88  
Pedagoger  9,28  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  1,7  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,5  
Timanställd helgpersonal  2,49  
Summa 19,05  
   
Totalt  44,40  
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Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

5. Arvoden och 
reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning



6. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

7. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och 
deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

11. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

12. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Utan anmärkning

13. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

1 gång/år Administrativ chef Revidering pågår, klart våren 
2020

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning



Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Revidering kommer att ske 

våren 2020 i samband med 
organisationsöversyn

17. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt 
löpande

Administrativ chef Attestlista upprättad, stickprov 
utan anmärkning

18. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

19. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Revidering av 
dokumenthanteringsplan pågår, 
klart våren 2020

20. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

21. IT-policy Att IT-policyn  är känd och efterlevs Information kring
förhållningssätt, regler, 
mm

1 gång/år Administrativ chef Saknas

22. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och 
är aktuell

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning



23. Personal Rutinerna i personalhandboken ska 
vara aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Revidering pågår, riskanalys 
genomförd

24. Slutredovisning av
 projekt - interna och 
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Regionutvecklingschef Utan anmärkning

25. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan

26. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Utan anmärkning

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella
anmärkningar vara verkställda
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 

Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

 

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 

överenskommelser och politiska beslut.  

   

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 

ska leda till att ett gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och 

lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på 

rätt vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  

• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   

• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i 

följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, 

Tranemo och Ulricehamn.   

 

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 

kommun och region, inom ovanstående områden.  

 

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 

”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 

Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 

 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 

förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

 

2. Organisation   
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 

Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  

 

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 

Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 

ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 

besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  

 

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 

nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  

 

Som stöd för Närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, 

stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. 

Närvårdskontoret har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är 

organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som har 

arbetsgivaransvaret.  
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3. Viktiga händelser under året 
- Fyra kommuner och en vårdcentral, privat, har ingått i ett pilotprojekt med syfte att administrera 

avvikelserna i ett IT-system. Piloten föll väl ut och systemet kommer att implementeras under 2020 

till samtliga kommuner och vårdcentraler. 

- Stora utbildningsinsatser har genomförts i beslutsstödet ViSam, där både kommun och region har 

deltagit.  

- Styrgruppen har utökats med ytterligare en representant från Borås Stad och Södra Älvsborgs 

Sjukhus (SÄS), för att underlätta exempelvis informationsspridning inom respektive organisation.   

- För tredje året i rad genomfördes en Samverkansdag mellan Delregionalt Politiskt Samråd och 

Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Beslut togs om att Samverkansdagarna har uppfyllt sitt syfte 

och därmed planeras ingen sådan dag för 2020.  

- Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan bildades, i syfte att effektivisera arbetet och skapa en 

hållbar plan och struktur. I samband med detta upplöstes uppdragsgrupp äldre och avvikelsegruppen.  

- Under året skapades en tvisterutin, för att underlätta vårdövergång i samverkan, i komplexa fall.  

- 2019-års Spridningskonferens flyttades till januari 2020.  

 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  
   Inför 2019 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om fyra mätbara 

mål i samverkan.  

 

   Styrgruppen enades om följande mål:  

1. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 %, på SÄS, för att säkra 

vårdövergångarna. 

2. Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra 

antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %. 

3. Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) ska vara max 5 %. 

4. Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem.    

 

   Diskussion kring måluppfyllelse:  

1. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inte genomfört läkemedelsgenomgångar till 99 %, utan 

ligger betydligt lägre i sitt resultat. Resultaten var dock svåra att få fram, liksom att 

målformuleringen var för vid i sin definition. Styrgruppen diskuterade SÄS resultat och kom 

fram till att formulera ett nytt mätbart mål till 2020, då läkemedelsgenomgång är en viktig 

del i vårdövergång i samverkan. Inför 2020 har därför ett nytt mål formulerats gällande 

läkemedelsgenomgångar. Det nya målet följs via vårdcentralernas kvalitetsregister och gäller 

andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de 

senaste 12 månaderna.  

2. Under 2019 började regionala resultat sammanställas centralt, på antalet återinskrivna per 

delregion. Efter diskussion i Styrgruppen beslutades det av Delregionalt Politiskt Samråd att 

frångå beslutat mål och istället följa de regionala resultaten, i syfte att bland annat skapa en 

jämförelse med övriga länet. Månadsvis sammanställs länsresultat och analyseras på 

Styrgruppsmöten och på det Delregionala Politiska Samrådets möten, i syfte att arbeta med 

ständig förbättring. Sedan fjärde kvartalet särskils resultaten för somatik och psykiatri. Inför 

2020 har ett mätetal beslutats gällande återinskrivningar.  

3. Målet har inte uppfyllts, trots månadsvisa uppföljningar, analyser och diskussioner i 

Styrgrupp och Delregionalt Politiskt Samråd. Resultatet den 31 dec är 51 procent. Det 

upplevs som om avvikelsearbetet inte prioriteras och att det råder brist på ledning och 

styrning, i denna fråga.  
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4. Målet har uppnåtts, med god marginal. Samtliga verksamheter har bidragit med sitt interna 

arbete och engagemang. Samverkan och förståelsen för varandras verksamheter har stärkts 

under året. 

 

Sammanfattning: Under 2019 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet har 

förbättrats upplever styrgruppsmedlemmarna. Verksamheterna har stärkt samverkan, byggt upp 

tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt utbildat olika yrkesgrupper 

inom flera områden, exempelvis Samordnad Individuell Plan, Trycksår, LärUt och ViSam.  

 

Kvalitetsmässiga projekt drivs också i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 

exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 

5. Ekonomi  
Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 

kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 

Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 

utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 

budgetramen.  

  

Det preliminära årsbokslutet per dec 2019 visar ett överskott på cirka 550 000 kr.  

 

6. Utmaningar för 2020 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2020.  

• Målet är att implementera Mini-Maria hösten 2020.  

• Utvärdera projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser, för eventuell spridning av arbetssättet. 

• Implementering av IT-systemet MedControl, avvikelsehantering.  

• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   

 

För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020, på 

Närvårdssamverkans hemsida.  

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/sodra-alvsborg/organisation/narvardskontor/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/sodra-alvsborg/organisation/narvardskontor/
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2019

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om 
årsredovisningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads 
revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande 
i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god 
redovisningssed?

 ¡ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ¡ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Avgränsningar 
RKR R2 Intäkter, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning och RKR R15 Förvaltnings-
berättelse gäller från räkenskapsår 2020, i och med att dessa har getts ut i reviderade versioner 
relativt sent under hösten 2019, men tidigare tillämning uppmuntras. Men anledningen av detta 
granskar Revisionskontoret bara dessa översiktligt. 

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen,  
d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God 
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och 
rekommendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa  
god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser 
redovisningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.5 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2019 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar, kontroll av anläggningsregistret och kontroll av moms- och skatteredovisning 
utförts. En redogörelse av pensionsavsättning har avhandlats. 

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.6 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna 
Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i 

Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunalförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en 
investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av 
driftredovisning och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsberättelse 
innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. 

Revisionskontoret noterar att sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år 
och 50 år eller äldre enligt 11 kap. 6 § 3 punkten LKBR, saknas i årsredovisningen. 
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Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds delårs-
rapport innehåller en sammanställning av mål, strategier och aktiviteter. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 
2019. 

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett underskott på 866 tkr för perioden 2019-01-01 – 2019-
12-31, vilket innebär ett negativt resultat om ca 1 000 tkr jämfört med budget för samma period. 

Underskottet beror i huvudsak på direktionens beslut om att försäkra den förmånsbestämda 
ålderspensionen, (FÅP) från 2019-01-01. Total påverkan av FÅP, inklusive löneskatt uppgår till 
1 875 tkr. 

Resultatet för förbundskansliet uppvisar ett underskott om ca 159 tkr. Navet science center 
uppvisar ett totalt negativt resultat om 714 tkr och Närvårdskontoret redovisar ett överskott om 
454 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 677 tkr. 

2.4.2 Verifikationer  
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en 
kommun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges 
i 3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande 
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, 
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och 
vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt 
var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret noterar att en del fakturor avseende representation inte uppfyller Skatteverkets 
regler och krav.
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2.4.3 Räkenskapsrevision 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de 
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 

Revisionskontoret noterar att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden för 
revisorernas granskning i årsredovisningen. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller 
kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen 
för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen. 

En större investering om 197 tkr har genomförts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut 
i direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. En annan investering som 
genomförts under året är ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad som motsvarade 76 tkr.  

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets 
investeringsverksamhet. 

Revisionskontoret noterar att det saknas en driftredovisning i Sjuhärads kommunalförbunds 
årsredovisning. Det saknas även en investeringsredovisning som innehåller en samlad redovisning 
av förbundets investeringsverksamhet under året. Två investeringar finns redovisade i löpande 
text under kapitel 2.6 investeringsverksamhet i årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer 
att förbundet behöver se över drift- och investeringsredovisningen så att de uppfyller kraven i 
enlighet med lagstiftningen. Inför räkenskapsåret 2020 bör förbundet dessutom beakta RKR 
R14 Drift- och investeringsredovisning. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat. 
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RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett negativt 
resultat om 866 tkr. Förbundet uppger att underskottet är planerat och av engångskaraktär. Enligt 
förbundet bör synnerliga skäl anses föreligga och därmed undanröja kravet för återställande av 
det egna kapitalet. Revisionskontoret bedömer att det är tveksamt om synnerliga skäl varför det 
egna kapitalet bör återställas.

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i 
redovisningssystemet. 

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun-
fullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2019 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har 
en skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår ett av två finansiella mål. Det 
målet som kommunalförbundet inte uppnår är förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna. 
Förbundet lämnar i årsredovisningen förklaringar till varför det finansiella målet inte nås. 

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksam-
hetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara 
uppfyllda. 

2.11 Övriga iakttagelser 
Enligt förbundsordning för Borås regionen, Sjuhärads kommunalförbund § 10 Budgetprocess 
och ekonomisk styrning framgår det att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
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Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2019 inte innehåller någon budget 
avseende den kommande treårsperioden. Treårsplaner finns framtagna av förbundet men de är inte 
beslutade av direktionen under 2019. Direktionen kommer att besluta om treårsplaner under 2020. 

2.12 Måluppfyllelse 
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete 
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet 
och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det 
övergripande målet; Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att 
bo, arbeta och leva i.

Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda 
ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda 
kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för Förbundet. 
Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda 
fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om 
”Det goda livet”. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och 
inriktning. 

Förbundets bedömning är att verksamheten uppnått en god måluppfyllelse i sin helhet avseende det 
övergripande strategiska målet med hänvisning till redovisade aktiviteter ur ett helårsperspektiv.

0 0 1 0 av 1 övergripande strategiskt mål

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
inriktningsmål. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål 
med fokus på infrastruktur och social välfärd formulerats. Sammantaget har förbundet sju 
inriktningsmål.  

De prioriterade inriktningsmålen är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling 

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens 

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna 

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter 

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik 

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 
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Kommunalförbundet bedömer att verksamheten uppnått sex inriktningsmål under verksamhets-
året. Arbetet med ett mål försenades så att detta kunde endast delvis uppnås under året.

0 1 6 0 av 7 inriktningsmål

I årsredovisningen redogör Kommunalförbundet för resultatet avseende verksamhetsåret 2019 
i förhållande till de strategier som fastställts för respektive verksamhetsområde i Budget och 
verksamhetsplan 2019. 

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsredovisningen 
23 strategier för att uppnå inriktningsmålen med tillhörande 60 aktiviteter/mätetal. Totalt har 
Förbundet definierat 15 mätetal för verksamhetsområdet i budget och verksamhetsplan 2019. 
Förbundet beskriver genomförandet av de planerade aktiviteterna samt utfallet från de mätetal 
som angetts. 

Sex av mätetalen redovisas i sin helhet i årsrapporten och ett mätetal kan följas upp först 2020.
Avseende tre mätetal är talet inte definierat. Samtliga mätetal saknar målsättning på helårsbasis.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den 
personliga integriteten”. Förbundet har fastställt nio strategier samt nio aktiviteter/mätetal för 
verksamhetsområdet avseende 2019. För verksamhetsområdet finns en identifierad målsättning 
till respektive aktivitet/mätetal. I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål 
för respektive mätetal. För sex av aktiviteterna finns sammantaget nio siffersatta mål. Av dessa 
har verksamheten under året inte uppnått sex av målvärdena.  

Förbundet gör i årsredovisningen bedömningen att det uppsatta övergripande målet är uppnått. 

Medarbetarcentrum 
De övergripande målen för medarbetarcentrum är att:

•  arbeta för lönsam personalrörlighet samt att 

• stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på 
det viset bidra till att medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. 

Förbundet har fastställt fem strategier samt tio aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet 
avseende 2019. I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål för respektive 
mätetal. 

Förbundet gör bedömningen är att Medarbetarcentrum uppfyller uppsatta mål för 2019.

Navet Science Center
Visionen för Navet Science Center är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle.



11

Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2019

Navet följer fem av förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas 
av den politiska styrgruppen för Navet. De fem inriktningsmål som är aktuella för Navet är: 

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling 

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens 

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg. 

Förbundet har fastställt tio strategier samt 43 aktiviteter/mätetal för verksamhetsområdet avseende 
2019. För verksamhetsområdet finns identifierad målsättning till respektive aktivitet/mätetal. 
I årsrapporten redogör förbundet för utfall i förhållande till mål för respektive mätetal. Fem av 
aktiviteterna/mätetalen uppnås inte. 

Förbundet gör bedömningen är att Navet uppfyller uppsatta mål för 2019.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan bestående 
av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en 
styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument 
för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och 
styrning samt Plan och budget 2019 där målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För Närvårdssamverkan ställs också målindikatorer upp. Måluppfyllelsen av dessa följs upp genom 
statistik som Närvårdskontoret och Södra Älvsborgs Sjukhus tillhandahåller och beslutas av det 
delregionala politiska samrådet.

Det är det politiska samrådets bedömning är att Närvårdssamverkan inte uppnår når tre av 
indikatorerna under verksamhetsåret. Den delregionala samråds-styrgruppen väljer att frångå 
det beslutade målet om att andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %. Istället valde 
styrgruppen att följa de regionala resultaten i syfte att bland annat skapa en jämförelse med övriga 
länet. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen vid årets slut enligt följande:

3 0 1 0 av 4 målindikatorer
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Indikatorer som inte uppnåtts:

• Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 % på SÄS för att säkra 
vårdövergångarna

• Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra 
antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %.

• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) ska vara max 5 %.

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2019 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju inriktningsmål för förbundet, 
ett övergripande mål för dataskyddsombud och två övergripande mål för Medarbetarcentrum. 
Därutöver har Närvårdssamverkan södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam 
målbild som kommer genom inriktningsdokumentet - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
2019-2022. Utöver detta har förbundet fastställt 23 strategier samt 45 aktiviteter och 15 mätetal 
för basverksamheten och Business region Borås (BRB), nio strategier och nio aktiviteter/
mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem strategier och tio aktiviteter/mätetal 
för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och tio strategier och 43 aktiviteter/mätetal för 
verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 inriktningsmål för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål för dataskyddsombud

• 2 övergripande mål för medarbetarcentrum

• 4 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 47 verksamhetsspecifika strategier 

• 122 verksamhetsspecifika aktiviteter/mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska 
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Kommunalförbundet har också i 
huvudsak redogjort för de olika verksamheternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande 
mål eller förbundets inriktningsmål. 

Det redovisas inte alltid en bedömning om verksamhetsspecifika strategier och aktiviteter/mätetal 
anses uppfyllda eller genomförda. Förbundet har i flera fall inte angivit målvärden för de valda 
aktiviteterna/mätetalen.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Styrning och uppföljning medarbetarcentrum, navet och närvårdssamverkan, dataskydds ombud
Förbundet har under året haft månatliga avstämningar med de olika verksamheterna avseende 
ekonomin. Direktionen har ingen formell måluppföljning av verksamheterna under året med 
undantag från delårsbokslutet. På tjänstemannanivå följdes måluppfyllelse upp även i samband 
med tertialuppföljning. Navet och Närvårdssamverkan har sina egna politiska styrgrupper där 
ledamöter ur direktionen ingår.
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Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen genomförde under 2017/18 en översyn av modellen för tilldelning av tillväxtmedel. 
Detta är ett led i en process som direktionen initierade 2012 med ambitionen att öka tydligheten, 
målstyrningen och ansvarsfördelningen kopplat till tillväxtmedlen. Samma år genomfördes ett 
arbete för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel.

Den framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderings-
barheten samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de 
ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt 
den nya modellen inleddes under våren 2019 och låg till grund för utlysningen av tillväxtmedel 
2020. I slutet på 2019 fördelade förbundet projektmedel utifrån den nya modellen.

Förbundet har genomfört en effektutvärdering av tillväxtprojekt 2014-2019 under 2020. 

2.13.1 Fördjupad granskning 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund inte genomfört någon fördjupad granskning.

2.13.2 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen 
2018-12-07. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern 
kontroll. Direktionen har inte genomfört någon egen riskanalys. Direktionen har 2017-06-02 
fattat beslut om hur arbetet med riskanalys och interna kontrollen i förbundet ska gå till.

Förbundet har inte genomfört någon löpande uppföljning av den interna kontrollen till 
direktionen under året. Uppföljning av den interna kontrollen gjordes vid behandling av 
årsredovisningen under Direktionens möte 2020-02-21.

Kommunförbundet redovisar uppföljningen av intern kontroll 2019 som bilaga 2 till 
årsredovisningen.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak 
utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns för 
resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning 
och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen med undantag av 
driftredovisning och investeringsredovisning i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR 
och god redovisningssed. Förbundet behöver upprätta en drift- och en investeringsredovisning 
som en del av sin årsredovisning. Förhållandena bedöms som avvikelser från LKBR. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.  För helåret 2019 redovisar 
förbundet ett underskott om 866 tkr, vilket är ca 1000 tkr sämre än budgeterat resultat. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2019 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår ett av två finansiella mål. Målet som kommunalförbundet inte uppnår är att förbundets 
kostnader inte ska överstiga intäkterna. Förbundet lämnar i årsredovisningen förklaringar till 
varför det finansiella målet inte nås. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når 
såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets bedömning 
avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån det faktiska utfallet för både de 
finansiella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen.  

Revisionskontoret noterar att uppgifter avseende sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 
år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre saknas i årsredovisningen. Revisionskontoret 
noterar att flera fakturor avseende representation inte uppfyller Skatteverkets regler och krav. 
Revisionskontoret noterar vidare att det saknas en upplysning om den sammanlagda kostnaden 
för revisorernas granskning i årsredovisningen. Revisionskontoret noterar därutöver att budget 
och verksamhetsplan 2019 inte innehåller någon budget avseende den kommande treårsperioden, 
vilket anges i förbundsordningen. Treårsplaner finns framtagna av förbundet men de är inte 
beslutade av direktionen under 2019. Förbundet uppger att direktionen kommer att besluta om 
treårsplaner under 2020.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunal förbund” beslutat om ett övergripande strategisk mål. För att nå detta mål har förbundet 
beslutat om sammantaget sju inriktningsmål. För att nå dessa sju inriktningsmål har man tagit 
fram 47 verksamhetsspecifika strategier med tillhörande 122 aktivitetsmål/mätetal. Förbundet har 
därutöver ett övergripande mål för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, två övergripande mål 
för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum samt fyra målindikatorer för Närvårdssamverksam 
Södra Älvsborg att ta hänsyn till.
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Förbundet bedömer att det övergripande målet samt sex av inriktningsmålen har uppnåtts under 
verksamhetsåret. Ett av inriktningsmålen är inte uppnått. Förbundet redovisar genomförda 
planerade aktiviteter i löptext men det finns inte alltid någon tydlig uppställning på om dessa 
anses genomförda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för vissa av de 
verksamhetsspecifika strategierna, men i flera fall inte angett något målvärde för dessa.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2019 som antagits av Direktionen. Förbundet har 
antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 
inte genomfört någon egen riskanalys. Sjuhärads kommunalförbund redovisar uppföljningen av 
intern kontroll i årsredovisningen. 

Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Detta genom 
att anta en gemensam struktur för planering och uppföljning. Det finns en logisk koppling mellan 
inriktningsmål, strategi och aktiviteter/mätetal vilket möjliggör en bedömning om man närmar 
sig de uppsatta målen. Det saknas i flera fall dock en målsättning avseende de valda mätetalen 
för att dessa skall kunna nyttjas effektivt. Detta medför att målen i förekommande fall är svåra 
att verifiera med revisionell säkerhet. 

Revisorernas bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsredovisningen redogör 
för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse 
över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i 
årsredovisningen för 2019 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå direktionens 
fastställda mål bedömer revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är 
förenlig med de mål som direktionen fastställt.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den bör dock utvecklas genom att direktionen 
genomför en egen riskanalys.

 

Borås 2020-03-16

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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§ 220/2020 
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 
SoL och LSS 
Dnr 2020/436 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-24 från socialchef 
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-24 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS 
Diarienummer 2020/436, löpnummer 2430/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2020 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
För det andra kvartalet 2020, det vill säga beslut som fattades under perioden 2020-01-01 – 
2020-03-31 har 6 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 3 av dessa 
avser särskilt boende för äldre enligt SoL. Alla har erbjudits plats på boende och tackat nej. 1 
beslut rör boende för vuxna enligt LSS och där saknas det ledig bostad. 1 beslut avser 
kontaktperson enligt SoL, där det inte har gått att komma i kontakt med personen och 1 
beslut avser avlösning i hemmet som personen inte ännu har haft behov av då den har andra 
insatser istället.  
 
15 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 4 av dessa avser bostad för vuxna 
enligt LSS, där det saknas ledig bostad. Även 1 beslut om bostad för vuxna enligt SoL är 
fortfarande inte verkställt då det saknas ledig bostad. 3 beslut om kontaktperson, två enligt 
LSS och ett enligt SoL återrapporteras också. I två av fallen är det oklart om personen vill ha 
en kontaktperson och i det tredje fallet är det svårt att hitta en lämplig kontaktperson.  
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6 beslut om särskilt boende för äldre återrapporteras. I samtliga fall har personerna blivit 
erbjudna en bostad minst en gång och tackat nej. 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
återrapporteras också då personen fortfarande inte tar emot insatsen från kommunen.  
 
7 personer har verkställts efter tre månader. Två av dessa är beslut om särskilt boende för 
äldre och ett är beslut om bostad för vuxna enligt SoL. Utöver det har tre beslut om 
kontaktperson verkställts, två enligt SoL och ett enligt LSS, och ett beslut om avlösning i 
hemmet enligt SoL. 
 
4 beslut har avslutats av annan anledning än verkställighet. Det är tre beslut om hemtjänst 
enligt SoL, där alla har avsagt sig insatsen städ. Ett beslut avser särskilt boende för äldre 
enligt SoL där personen återtagit ansökan och insatsen därför inte längre är aktuell.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 har 1 651 beslut fattats:  
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 33 
Funktionsnedsättning SoL 75 
Individ-och familjeomsorg SoL 997 
Äldreomsorg SoL 546 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
Kommunens revisorer 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 2, 2020 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/SoL 200324  Har inte gått att 
komma i kontakt 
med personen 
 

K 1992 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 200121  Har inte varit 
aktuellt under 
året, haft andra 
insatser i stället 
 

M 1967 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200110  Personen har 
erbjudits boende 
200506 och 
tackat nej 
 

M 1953 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200217  Personen har 
erbjudits boende 
200220 och 
tackat nej 
 

M 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200227  Personen har 
erbjudits boende 
200320 och 
tackat nej 
 

K 1931 

Boende för 
vuxna 

FN/LSS 200115  Saknas ledig 
bostad 
 

M 1998 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Daglig 
verksamhet 

FN/LSS 130101 160622 Tar inte emot 
insatsen 
 

M 1988 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 171019  Saknas ledig 
bostad. Har blivit 
erbjuden boende i 
annan kommun 
men tackat nej. 
Har särskilt 
boende enligt SoL 
sedan 180930 i 
väntan på bostad 
 

K 1961 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 180319  Personen har 
blivit erbjuden 
boende 191010 
men tackat nej 
 

M 1989 

Bostad för 
vuxna 

FN/LSS 190611  Saknas ledig 
bostad. Personen 
önskar boende 
först sommaren 
2020 
 

M 1999 

Boende för 
vuxna 
 

FN/LSS 191105  Saknas ledig 
bostad 

K 1994 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181105  Tidigare felaktigt 
rapporterats som 
beslut enligt LSS. 
Saknas ledig plats, 
Personen har en 
annan placering 
enligt SoL i 
väntan på bostad 
 
 

K 1995 

Kontakt-
person 

FN/LSS 120616 190801 Personen önskar 
ingen ny 
kontaktperson i 
nuläget 
 

K 1963 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 181025 191116 Svårt att hitta 
lämplig 
uppdragstagare 
 

K 2004 

Kontakt-
person 

FN/SoL 190222  Personen har 
200206 uttalat att 
hon inte vill ha 
kontaktperson. 
Svårt att hitta rätt 
kontaktperson 
 

K 1983 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190312  Personen har 
erbjudits boende 
200106, 200428 
och 200723 och 
tackat nej 
 

K 1936 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 180530  Personen har 
erbjudits boende 
180827, 190903, 
200120 och 
200803 och 
tackat nej 
 

K 1928 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190319  Personen har 
erbjudits boende 
191118 och 
200428 och 
tackat nej 
 

M 1941 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190830  Personen har 
erbjudits boende 
200127 och tackat 
nej 
 

M 1923 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190924  Personen har 
erbjudits boende 
200423 och 
200715 

K 1929 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 190705  Personen har 
erbjudits boende 
190902 och 
191021 och tackat 
nej 

K 1961 

 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Avlösning i 
hemmet 

ÄO/SoL 200217  200605 Personen 
har valt att 
inte 
använda 
insatsen 
innan  
 

K 1934 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 200311  200803 Personen 
erbjöds 
boende 
200401 
och 
tackade då 
nej 
 

M 1940 

Särskilt 
boende för 
äldre 

ÄO/SoL 191129  200617 Personen 
erbjöds 
boende 
200306 
och 
200520 
 

K 1930 

Bostad för 
vuxna 

FN/SoL 181212  200501 Har 
saknats 
ledig 
bostad. 
Har 
beviljats 
korttidsvis
telse enligt 
SoL i 
väntan på 
bostad 
 

K 1986 

Kontakt-
person 

FN/SoL 191122  200515 Svårt att 
hitta 
lämplig 
uppdrags-
tagare  
 

M 1998 

Kontakt-
person 

FN/SoL 200201  200615 Sjukdom 
försenade 
processen 

K 1965 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
person 

FN/LSS 190617  200601 Svårt att 
hitta 
lämplig 
uppdragst
agare 

K 2005 

 

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 190521  200531 Personen 
har sagt 
upp 
insatsen. 
Gäller städ 
och 
personen 
hade inte 
valt 
utförare.  
 

K 1973 

Hemtjänst ÄO/SoL 171201 180508 200608 Personen 
har sagt 
upp 
insatsen. 
Gäller städ 
och 
personen 
hade inte 
valt 
utförare. 
 

M 1944 

Hemtjänst 
 

ÄO/SoL 190515  200505 Personen 
har sagt 
upp 
insatsen. 
Gäller städ 
och 
personen 
hade inte 
valt 
utförare. 
 

M 1935 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende för 
äldre 
 

ÄO/SoL 190625  200616 Personen 
har 
återtagit 
ansökan 
och 
insatsen 
är inte 
längre 
aktuell 
Personen 
har 
erbjudits 
boende 
190828 
samt 
200107 
och tackat 
nej 
 

K 1927 
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§ 221/2020 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag år 
2020 
Dnr 2020/115 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.  
 
Vid beredande utskottet den 19 mars gjordes en bedömning, med anledning av den pågående 
pandemin, av vilka ärenden som för tillfället kunde avvaktas med att behandlas vidare för att 
hålla en kort ärendelista vid kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  Beslut 
fattades om att redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2020 kunde avvaktas 
med och att det under år 2020 endast blir en redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-31 från kanslichef 
2 Förteckning över motioner och medborgarförslag 20200831 

 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-31 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag år 2020 
Diarienummer 2020/115, löpnummer 680/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.  
 
Vid beredande utskottet den 19 mars gjordes en bedömning, med anledning av den pågående 
pandemin, av vilka ärenden som för tillfället kunde avvaktas med att behandlas vidare för att 
hålla en kort ärendelista vid kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  Beslut 
fattades om att redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2020 kunde avvaktas 
med och att det under år 2020 endast blir en redovisning. 
 
 
Ärendet 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober 
och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.  
 
Vid beredande utskottet 19 mars gjordes en bedömning, med anledning av den pågående 
pandemin, av vilka ärenden som för tillfället kunde avvaktas med att behandlas vidare för att 
hålla en kort ärendelista vid kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  Beslut 
fattades om att redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2020 kunde avvaktas 
med vilket medför att redovisningen till fullmäktige sker senare än arbetsordningen 
föreskriver.  
 
I bifogad förteckning redovisas de motioner och medborgarförslag som inkommit och 
remitterats till kommunstyrelsen till och med 2020-08-31, och som vid det datumet inte 
anmälts till nämnd för beslut. Förteckningen innefattar även de motioner och 
medborgarförslag som återremitterats.  
 
Beslutsunderlag 
1 Förteckning över motioner och medborgarförslag 20200831 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 

 
Lena Brännmar  

 

Kanslichef   
Kommunledningsstaben  

 



      2020-08-31 
Förteckning över motioner och medborgarförslag under 
handläggning i förvaltningen - redovisning år 2020  

Ärende Motion  Inlämnad av  Ansvar 
 

2015/351 KS 20140224 - Motion - Handslaget 
om fler feriejobb 

Mattias Josefsson (S)  KSFÖRV 

2016/200 Motion om strategisk plan för 
bostadsbyggande i hela kommunen 

Roland Karlsson (C)  KSFÖRV 

2016/280 Motion om redovisningsskyldighet till 
kommunstyrelsen (lektioner som ställs 
in) 

Mikael Levander (NU) 
Roland Karlsson (C)  
Arne Fransson (MP)  

SLÄR 

2016/557 Motion om snabbare 
internetuppkoppling i skolorna 

Mikael Levander (NU) SLÄR 

2017/274 Motion om beredningars betydelse i 
den demokratiska beslutsprocessen 

Arne Sjögren (V) KANS 

2017/782 Motion om skolbyggnader Mats Bogren (NU) KSFÖRV 
2018/218 Motion om att utreda ny 

högstadieskola och 
renovering/tillbyggnad av befintliga 
skolor 

Jan-Olof Sundh (V) KSFÖRV 

2018/801 Motion om tilläggsdirektiv avseende 
den pågående skolutredningen om en 
ny högstadieskola i Ulricehamn 

Ingemar Basth (MP) SOU 

2019/400 Motion om Näringslivsutveckling  Wiktor Öberg (M) KSFÖRV 
2019/540 Kartlägg det hedersrelaterade 

förtrycket  
Wiktor Öberg (M) KANS 

2019/545 Utmaningar och möjligheter för 
framtidens äldreomsorg i Ulricehamns 
kommun. Motion 1 
Vårdassistenter/vårdbiträden införs 
som en ny kategori inom 
äldreomsorgen  

Birgit Andersson (L) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Klas Redin (S)  

SVÄL 

2019/546 Utmaningar och möjligheter för 
framtidens äldreomsorg i Ulricehamns 
kommun. Motion 2 Alla 
undersköterskor och andra 
yrkeskategorier inom vård- och 
omsorgsverksamheten årligen erhåller 
minst två veckors 
kompetensutveckling med bibehållen 
lön  

Birgit Andersson (L) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Klas Redin (S)  

SVÄL 

2019/547 Utmaningar och möjligheter för 
framtidens äldreomsorg i Ulricehamns 
kommun. Motion 4 Ett väl 
genomarbetat mentorsprogram skapas 
för personer med utländsk 
språkbakgrund så att sfi-studier och 
praktik inom vård- och äldreomsorg 
kan erhållas  

Birgit Andersson (L) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Klas Redin (S)  

SVÄL 

2019/548 Utmaningar och möjligheter för 
framtidens äldreomsorg i Ulricehamns 
kommun. Motion 5 En arbetsgrupp 

Birgit Andersson (L) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 

SVÄL 



bildas för att ta fram en modell för nytt 
arbetssätt 
Ett vård- och omsorgsboende med 
vidhängande hemtjänst och 
hemsjukvård erbjuds gå in i en 
tidsbegränsad försöksverksamhet för 
att pröva ny arbetsmodell  

Klas Redin (S)  

2019/549 Utmaningar och möjligheter för 
framtidens äldreomsorg i Ulricehamns 
kommun. Motion 3 Att karriärtjänster 
för undersköterskor skapas  

Birgit Andersson (L) 
Adela Brkic Carlsson (L) 
Inga-Kersti Skarland (S) 
Klas Redin (S)  

SVÄL 

2019/594 Billigare boende Aila Kiviharju (SD) KSFÖRV 
2019/697 Motion om att underlätta för 

hemtjänsten 
Wiktor Öberg (M) ÄO 

2020/57 Motion om att införa allmänhetens 
frågestund  

Adela Brkic Carlsson (L) 
Roland Eriksson (L) 

KANS 

2020/109 Motion om att tillskapa en pott för 
utveckling av stadskärnan 

Wiktor Öberg (M) KSFÖRV 

2020/110 Motion resursskola Niclas Sunding (SD) SLÄR 
2020/173 Motion ang. det kommunala 

aktivitetsstödet 
Wiktor Öberg (M) KOF 

2020/276 Effektiviserad användning av 
Ulricehamns stadsarkitekt 

Niclas Sunding (SD) 
Aila Kiviharju (SD) 
Mattias Bengtsson (SD) 
Peter Nilsson (SD) 
Elisabeth Nilsson (SD) 
Martin Berg (SD) 

KSFÖRV 

2020/302 Framtidssäkra vår laddinfrastruktur Wiktor Öberg (M)  EXP 
 

Ärende  Medborgarförslag  Inlämnad av  Ansvar 
  

2015/322 Medborgarförslag om att en förening 
ska få hyra byggnaden f d 
godsmagasinet i Timmele 
 

Bengt Hallin  FAST 

2016/769 Medborgarförslag om bredband i 
Ulricehamns landsbygd 

Fredrik Gotting mfl från  
fiberföreningar 
Ulricehamn 

KSFÖRV 

2019/34 Medborgarförslag om underhållet på 
kommunägd fastighet i Gällstad 

Claes Rosenbaum KSFÖRV 

2019/145 Kostnad för fönsterputsning i skolorna  Anna Smedberg  KANS  
2019/389 Återgå till tidigare schemasystem inom 

äldreomsorgen 
Anette Gotting  KANS 

2019/519 Medborgarförslag om att införa 
porrfilter 

Linda Vilhelmsson  SOU 

2019/606 Fartsänkande åtgärd 
Boråsvägen/Bronäsgatan 

Peter Jupén EXP 

2019/659 Samla in fiberskyltar om de är gjorda 
av plast 

Nils-Werner Claesson KDFÖRV 

2019/672 Ge kommunens äldre invånare 
broddar 

Per Sörensen SOU 

2019/681 Förslag om att sätta upp 
papperskorgar vid slalombacken 

Harald Wiman  KANS 



2019/730 Önskan om en cykel/gångväg på 
Jägargatan 

Matilda Davidsson EXP 

2020/1 Önskar sittplatser utefter banvallen 
sträckan timmele-Skidbacken 

Ingrid Wiik EXP 

2020/120 Utveckla Lingontuvan så att 
verksamheterna (fritids) kan fortsätta 
bedrivas enligt alla regler 

Mikael Levinsson SLÄR 

2020/265 Uppsägningstid förskola i pandemitid Elin Dungel SLÄR 
2020/266 Inköp av hjälpmedel till ishallen Hanna Bengtsson KOF 
2020/270 Medvetandegöra HBTQ-kulturen Johanna Franzén SOU 
2020/310 Ställplats vid Åsunden Berth Carlsson EXP 
2020/317 Klippning av vägrenar senare på 

hösten i ett miljöperspektiv 
Eva Thulin EXP 

 

Återremisser 
Ärende  Inlämnad av  Ansvar  
2018/540 Svar på motion om att göra Stora 

torget mer tillgängligt för alla  
Cristina Bernevång (KD) EXP 

2018/128 Svar på motion om övergång till Fria 
program  

Ingvor Carlander (MP) 
Arne Fransson (MP) 
Ingemar Basth (MP) 

KANS  

2019/550 Svar på motion om minnesmonument 
för att hedra utlandsveteraner 

Mattias Green-
Andersson (S) 

KANS 



Sammanträdesprotokoll 
 
 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 2020/222 
 

Svar på motion om barnrättsombud 
Dnr 2020/354 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
 

 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett 
nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av 
barnrättsombudet. 

 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta 
fram dessa). 

 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en 
barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en 
barnkonsekvensanalys. 

 
Frågan är under utredning i samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kanslichef 
2 Motion om barnrättsombud (MP) 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-13 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om barnrättsombud 
Diarienummer 2020/354, löpnummer 2323/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses vara under utredning med hänvisning till att det i den antagna budgeten för 
2020 gavs ett uppdrag att ”utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns 
kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen”. 
Denna utredning är ännu inte klar. 

Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
 

 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett 
nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av 
barnrättsombudet. 

 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta 
fram dessa). 

 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en 
barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en 
barnkonsekvensanalys. 

 
Frågan är under utredning i samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har den 7 juni 2020 inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige där man föreslår följande. 
 

 Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter förebild från 
Simrishamn. 

 För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer inrättas ett 
nätverk som består av representanter från kommunens sektorer och hålls ihop av 
barnrättsombudet. 

 Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i uppdrag att ta 
fram dessa). 

 Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot en 
barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det föregås av en 
barnkonsekvensanalys 

 
Frågan är under utredning i samband med ett budgetuppdrag som gavs inför 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om barnrättsombud (MP) 

 
Beslut lämnas till 



  2020/354, 2323/2020 2(2) 

Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sin motion om

Barnrättsombud

7 juni 2020

7 juni 2020



1. FÖRSLAG

Motion om inrättande av tjänst som Barnrättsombud

1 Förslag

• Kommunen inrättar en tjänst som kommunalt barnrättsombud efter fö-
rebild från Simrishamn.

• För att säkra ett barnrättsperspektiv i kommunens samtliga sektorer in-
rättas ett nätverk som består av representanter från kommunens sektorer
och hålls ihop av barnrättsombudet.

• Det ska upprättas årliga kommunala barnbokslut (nätverket kan få i upp-
drag att ta fram dessa).

• Alla kommunala beslut som förändrar verksamheter ska stämmas av mot
en barnchecklista och om beslutet på något sätt berör barn så ska det
föregås av en barnkonsekvensanalys.

2 Bakgrund

Den så kallade barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Det betyder att vi
som kommun har ett helt annat ansvar i att försvara barnens rätt i allt vi
företar oss än vi är vana vid. Vi kommer dessutom att bli granskade i detta.
Vi behöver rigga vår organisation så att vi säkrar upp att vi verkligen följer
barnkonventionen.

3 Simrishamn

Detta har man gjort i Simrishamn. Vi behöver troligen anpassa eftter våra
förutsättningar, men vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Ta en titt på Sim-
rishamns barnrättsarbete: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/service-
kommunen-erbjuder/simrishamns-kommuns-barnrattsarbete

3.0.1 Lokal barnombudsman

Simrishamns kommun har en lokal barnombudsman som arbetar för att stär-
ka barnets rättigheter i kommunen och vara en företrädare för barn upp till
18 år med utgångspunkt från Barnkonventionen. Hen finns till hands för att
lyssna, hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare,
ungdomsråd, socialtjänst, elevhälsovård m.fl. och stödja barn så att de får sina
rättigheter tillgodosedda i kommunen. En viktig del av arbetet är att förmed-
la och höja kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och
utbilda personal och politiker i kommunen.

2
Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

https://www.simrishamn.se/om-kommunen/service-kommunen-erbjuder/simrishamns-kommuns-barnrattsarbete
https://www.simrishamn.se/om-kommunen/service-kommunen-erbjuder/simrishamns-kommuns-barnrattsarbete


Motion om inrättande av tjänst som Barnrättsombud

3. SIMRISHAMN

3.0.2 Barnrättsteam

Den lokala barnombudsmannen samlar ett barnrättsteam, som består av re-
presentanter från alla kommunens förvaltningar. De träffas regelbundet för att
följa upp barnrättsarbetet i kommunens olika verksamheter utifrån en hand-
lingsplanen som finns tillgänglig för allmänheten. Barnrättsteamet har också
ett ansvar för barnbokslutet som årligen ska skrivas och återkopplas till kom-
munfullmäktige.

3.0.3 Kommunövergripande barnrättsarbete

De ger ett exempel: ”Trygga skolvägar”. Det har initierats ”underifrån” av två
skolungdomar.

3.0.4 Förvaltningarnas barnrättsarbete

De ger exempel på arbete från
• Barn- och utbildningsförvaltningens
• Kultur- och fritidsförvaltningens
• Samhällsbyggnadsförvaltningens och
• Socialförvaltningens barnrättsarbete

med bland annat Barnbokslut och Barnkonsekvensanalyser.

Ulricehamn 7 juni 2020

Arne Fransson Ingemar Basth

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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§ 223/2020 
 

Svar på motion om att bjuda in Johan Westerholm 
som föreläsare med särskilt fokus på Ibn Rushd 
Dnr 2020/278 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att utbildningsinsatser för såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt 
gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, Niclas Sunding, Mattias Bengtsson, Aila Kiviharju, Peter Nilsson och Elisabeth 
Nilsson (SD), har 2020-05-10 gemensamt inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
där man föreslår att Johan Westerholm bjuds in som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 
Rushd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-12 från kanslichef 
2 Motion om att bjuda in Johan Westerholm som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 

Rushd 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att utbildningsinsatser för såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt 
gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att i förslaget till beslut står det 
bl.a. att utbildningarna skall fylla ett uttalat behov. På kommunstyrelsen den 7:e maj 2020 
framkom det att en stor del av ledamöterna inte har den kunskapen i frågan. För att ge 
ledamöterna kunskap i frågan behövs någon form av utbildning för att kunna ta ett 
välgrundat beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet i dag eller 
återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Reservation    
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet 
idag.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-12 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att bjuda in 
Johan Westerholm som föreläsare med särskilt fokus 
på Ibn Rushd 
Diarienummer 2020/278, löpnummer 2326/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att utbildningsinsatser för såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt 
gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, Niclas Sunding, Mattias Bengtsson, Aila Kiviharju, Peter Nilsson och Elisabeth 
Nilsson (SD), har 2020-05-10 gemensamt inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
där man föreslår att Johan Westerholm bjuds in som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 
Rushd. 
 
 
Ärendet 
Sverigedemokraterna har gemensamt lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man 
yrkar på att samhällsdebattören och författaren Johan Westerholm bjuds in som föreläsare 
med särskilt fokus på Ibn Rushd.  
 
Johan Westerholm är samhällsdebattör som tidigare arbetat bland annat inom 
försvarsmakten. Numera är han ansvarig utgivare och redaktör för bloggen Ledarsidorna.se, 
med, enligt egen utsago, granskande opinionsjournalistik. Westerholm har även givit ut ett 
antal böcker, nu senast (2020) ”Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet”. 
 
Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund, bildat 2001, som främst verkar inom den muslimska 
befolkningsgruppen. Det är omdiskuterat huruvida det finns kopplingar mellan Ibn Rushd 
och Muslimska brödraskapet. 
 
När förvaltningen överväger utbildningsinsatser finns det mycket att ta hänsyn till, bland 
annat syfte, behov och kostnader. När det gäller utbildningsinsatser till såväl tjänstemän som 
förtroendevalda politiker ska dessa ha ett klart syfte som är till gagn i deras uppdrag. 
Utbildningen ska fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt gällande regler i Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Med hänsyn till detta anser förvaltningen inte att det är möjligt 
att bjuda in en specifik föreläsare som i detta fallet, endast för att föreläsa i en enskild fråga.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att bjuda in Johan Westerholm som föreläsare med särskilt fokus på Ibn 

Rushd 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
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Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§ 224/2020 
 

Svar på motion angående utredning av alternativ 
gällande nytt reningsverk i Vist 
Dnr 2017/710 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts och 
att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har i en motion av den 
11 oktober 2017 föreslagit fullmäktige att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta upp en 
dialog med Borås kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken samt 
hur de praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera 
detta för fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB  
2 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts och 
att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Deltar inte i beslutet 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) deltar inte i beslutet.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-08-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående utredning 
av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist 
Diarienummer 2017/710, löpnummer 224/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts och 
att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Sammanfattning 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har i en motion av den 
11 oktober 2017 föreslagit fullmäktige att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta upp en 
dialog med Borås kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken samt 
hur de praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera 
detta för fullmäktige. 
 
 
Ärendet 
Mattias Bengtsson (SD), Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) har i en motion av den 
11 oktober 2017 föreslagit fullmäktige att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta upp en 
dialog med Borås kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken samt 
hur de praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera 
detta för fullmäktige.  
 
Fråga om placering av nytt reningsverk har varit uppe för behandling i både 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att Ulricehamns Energi AB ansökt om 
begäran planbesked gällande fastigheterna Vist 10:24 och Vist 10:12 i oktober 2015.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2016-05-04, § 155 med hänvisning till att 
lokaliseringen behövde utredas ytterligare. Ett utredningsuppdrag lämnades då till SWECO 
som i en lokaliseringsutredning daterad den 1 juli 2016 identifierat en lämplig plats för en 
verksamhet med hänsyn till ändamålet där minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljö skulle vara styrande, men även kostnaderna skulle vara rimliga. 
Identifieringen av lämplig lokalisering runt Ulricehamns tätort baserades framförallt på 
kriterierna: tillräcklig yta för verksamheten, avstånd till bostäder, lämplig recipient (gäller 
endast reningsverk). Även anslutning till befintliga ledningssystem, närliggande natur- och 
kulturmiljöer, geoteknik, landskapsbild, topografi och översvämningsrisk m.m. värderades. 
 
Om avloppsvatten ska överföras till Borås innebär det att avloppsvattnet från Ulricehamn 
måste pumpas till Sobacken strax söder om Borås, en sträcka på cirka 40 km. Den långa 
ledningssträckan i kombination med en relativt kuperad terräng gör att det krävs minst sju 
pumpstationer mellan Ulricehamn och Sobacken. Totala investeringskostnaden blir ca 30% 
högre jämfört med att bygga ett nytt reningsverk i Ulricehamn och då är tillkommande 
kostnader för marklösen och eventuella arbeten på anslutande ledningar och kostnad för att 
klara bräddkapacitet inte medtagna. Sammantaget var detta alternativ inte rimligt i 
jämförelse med att uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun. 
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Lokaliseringsutredningen visade således att en placering i Vist framstod som det mest 
lämpliga alternativet och förordades. 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2017-01-26, § 14, då kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vist 10:24 m.fl. 
 
Motionen bör avslås med hänvisning till att frågan om samlokalisering med Sobacken utretts 
och att det konstaterats att kostnaden för detta alternativ inte är rimlig i jämförelse med att 
uppföra ett nytt reningsverk i Ulricehamns kommun.  
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist 
 
Beslutet lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
 
 
 

Håkan Sandahl Håkan Säberg 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Ulricehamns Energi AB 

 

 



 ny 7-1 0 iscâriz
Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist.

Ulricehamn står inför en rad större investeringar, investeringar som kommer kosta

kommunen betydande summor. Idag närmar vi oss en samlad investeringskostnad  uppåt  en

miljard.

Att finansiera investeringar kan ske på olika sätt men i slutändan är det ändå en kostnad som

läggs på invånarna, därför har vi ett ansvar att utreda möjligheter till investeringar som

håller nere kostnaderna.

En av de ekonomiskt betydande investeringar som ligger för framtiden är reningsverket i Vist

där den beräknade kostnaden ligger runt 400.000.000.

Här har förvaltningen gjort ett förarbete och undersökt en rad alternativ, förslag och

lösningar men vi anser att ett alternativ blivit förbisett, nämligen Sobacken i Borås.

I  Borås bygger man nu en anläggning som erbjuder kapacitet att försörja mer än bara Borås

kommun.

Med tanke på det investeringsbehov vi har anser vi att vi bör undersöka möjligheten till att

investera i Sobacken, genom t.ex. samägande. De ekonomiska konsekvenserna av de

investeringar vi måste göra är så pass stora att vi helt enkelt inte får förbise denna möjlighet.

De exakta formerna hör givetvis utredningen till men vår uppfattning är att förvaltningen

skyndsamt borde ta upp en dialog med Borås kommun angående detta och se om inte en

lösning kan vara t.ex. ett samägande av Sobacken.

Vi yrkar därför:

ATT: Fullmäktige beslutar uppdra förvaltningen att skyndsamt ta upp en dialog med Borås

kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken samt hur de praktiska,

juridisja och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera detta för

fullmäktige.

Mattias Bengtsson, Sverigedemokraterna i Ulricehamn

Niclas Sunding, Sverigedemokraterna i Ulricehamn

Aila Kivikarju, Sverigedemokraterna i Ulricehamn



Lindman Camilla
— i I

Från: Mattias Bengtsson <mattias.bengtsson@sd.se>

Skickat: den 11 oktober 2017 10:45

Till: Ulricehamns Kommun

Ämne: Motion samt fråga till fullmäktige

Bifogade filer: Motion angående att undersöka möjligheten till samägande av Sobacken i

B0rås.d0cx; Enkel fråga angående kommunens drogförebyggande arbete

2017-10-O9.docx

Hejsan, bifogar en motion samt en enkel fråga tiil fullmäktige.

Med vänlig hälsning

Mattias Bengtsson

Fullmäktigeiedamot SD Ulricehamn
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§ 225/2020 
 

Svar på motion om utökade öppettider på 
återvinningscentralen Övreskog 
Dnr 2018/443 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det utifrån kundundersökningar inte finns ett uttalat 
behov av söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog. Vidare ryms inte ett 
öppethållande om söndagar inom befintlig budget och skulle kunna medföra en höjning av 
renhållningstaxan. 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion av den 18 juni 2018 att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda vad det skulle kosta att utöka öppettiderna med söndagsöppet mellan kl. 
11 – 14 på återvinningscentralen Övreskog under april – oktober och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda om det skulle kunna rymmas i befintlig budget genom att man justerar 
nuvarande öppettider på vardagar till viss del. Vidare ska förvaltningen ges i uppdrag att ta 
med utökade öppettider på Övreskog till budget 2019. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
avfallsverksamheten. Motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-17 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det utifrån kundundersökningar inte finns ett uttalat 
behov av söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog. Vidare ryms inte ett 
öppethållande om söndagar inom befintlig budget och skulle kunna medföra en höjning av 
renhållningstaxan. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Frida Edberg (KD), Kerstin Berggren (MP) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Wiktor 
Öbergs (M) yrkande om bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens 
förslag till beslut eller enligt Wiktor Öbergs (M) yrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-17 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om utökade 
öppettider på återvinningscentralen Övreskog 
Diarienummer 2018/443, löpnummer 214/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det utifrån kundundersökningar inte finns ett uttalat 
behov av söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog. Vidare ryms inte ett 
öppethållande om söndagar inom befintlig budget och skulle kunna medföra en höjning av 
renhållningstaxan. 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion av den 18 juni 2018 att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda vad det skulle kosta att utöka öppettiderna med söndagsöppet mellan kl. 
11 – 14 på återvinningscentralen Övreskog under april – oktober och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda om det skulle kunna rymmas i befintlig budget genom att man justerar 
nuvarande öppettider på vardagar till viss del. Vidare ska förvaltningen ges i uppdrag att ta 
med utökade öppettider på Övreskog till budget 2019. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
avfallsverksamheten. Motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det 
skulle kosta att utöka öppettiderna med söndagsöppet mellan kl. 11 – 14 på 
återvinningscentralen Övreskog under april – oktober och att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda om det skulle kunna rymmas i befintlig budget genom att man justerar nuvarande 
öppettider på vardagar till viss del. Vidare ska förvaltningen ges i uppdrag att ta med utökade 
öppettider på Övreskog till budget 2019. 
 
UEAB ansvarar för driften av återvinningscentralen Övreskog. Öppettiderna på 
återvinningscentralen är normalt kl. 10-18 vardagar med undantag för tisdagar och onsdagar 
då öppettiderna är förlängda. På lördagar är återvinningscentralen öppen mellan kl. 10-14. 
Vidare är öppettiderna utökade under städveckan i maj och under höstens städlördag. 
 
Vartannat år genomför UEAB kundundersökningar som en del av sitt utvecklings- och 
förbättringsarbete. I dessa följer UEAB noggrant kundernas uppfattning om hur de upplever 
besöket på återvinningscentralen och bolagets miljöarbete. I den senaste undersökningen 
lämnades mycket positiva svar om återvinningscentralen. Av de kommentarer som lämnats 
framgår att tillgängligheten är god med bättre öppettider än många andra kommuner, god 
ordning och att allt fungerar mycket väl.  
 
Under åren har flera förbättringar av öppettiderna gjorts. Bland annat har öppettiderna 
utökats på tisdagar. Under städveckan i maj hålls extraöppet på vardagarna ända fram till kl. 
20. UEAB har även haft på försök att stänga först kl. 16 några lördagar, men få invånare 
utnyttjade de extra timmarna. En annan kundundersökning påvisade också att lördagar 
starkt förespråkades före söndagar. 
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När det gäller företagen i Ulricehamn har de möjlighet att skaffa ett företagskort för 
registrering av avfallet och de får en månadsfaktura på totala invägda mängden avfall eller 
om de lämnar en liten mängd avfall, en fast avgift per tillfälle. Dessa företagskunder kan 
lämna sitt avfall från kl. 7 varje vardag. Anledningen till att privatpersoner inte kan komma 
på dessa tider är att på morgonen sköter personalen bl.a. städning av anläggningen, 
snöröjning samt tömning av containrar och detta kan inte ske när allmänheten finns på 
området p.g.a. olycksrisken.  
 
En utökning med söndagsöppet ryms inte inom renhållningstaxan eftersom det då krävs 
ytterligare personal. Befintlig personalstyrka kan inte heller arbeta mer helgdagar enligt 
gällande arbetstidslagstiftning. Planer finns dock på att hålla extraöppet ytterligare någon 
söndag i maj och i september då dessa månader innebär mycket trädgårdsarbete för många.    
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att UEAB kontinuerligt arbetar med att utveckla 
återvinningscentralen både vad gäller öppettider och övrig tillgänglighet. Utifrån de 
kundundersökningar som gjorts finns inte ett uttalat behov av söndagsöppet på 
återvinningscentralen. Vidare ryms inte ett öppethållande om söndagar inom befintlig 
budget och skulle kunna medföra en höjning av renhållningstaxan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 

 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
 
 
 

Håkan Sandahl Håkan Säberg 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Ulricehamns Energi AB 

 



 
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog 
 
Trädgårdsarbete, egna husrenoveringar och röjning av garage sker oftast på helger och då är 
återvinningscentralen endast öppen på lördagar. En återvinningscentral ska vara öppen när 
människor är lediga och har tid att besöka den. 
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn: 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att utöka öppettiderna med 
söndagsöppet mellan kl. 11 – 14 på återvinningscentralen Övreskog under april – oktober.  
Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om det skulle kunna rymmas i befintlig budget 
genom att man justerar nuvarande öppettider på vardagar till viss del. 
Att förvaltningen får i uppdrag att ta med utökade öppettider på Övreskog till budget 2019. 
 
Ulricehamn 2018-06-18 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§ 226/2020 
 

Svar på motion om vätgasstation, HRS 
Dnr 2018/798 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets 
befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, (SD), har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun utreder möjligheten 
för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det 
lokala näringslivet. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB  
2 Motion om vätgasstation, HRS 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets 
befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att i första stycket står det att de 
avslår motionen med hänvisning till att vätgasproduktion ligger utanför bolagets uppdrag. I 
motionen stod det inte ens att produktionen av vätgas skulle ske i Ulricehamn, även om det 
har flera fördelar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 
återremittera det och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-13 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om vätgasstation, 
HRS 
Diarienummer 2018/798, löpnummer 3120/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets 
befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.  
 
Sammanfattning 
Martin Berg, (SD), har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun utreder möjligheten 
för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det 
lokala näringslivet. 
 
Ulricehamns Energi AB, (UEAB), är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter och 
motionen har därför remitterats dit för besvarande. 
 
 
Ärendet 
Martin Berg, (SD), har i en motion föreslagit att Ulricehamns kommun utreder möjligheten 
för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det 
lokala näringslivet. 
 
UEAB arbetar ständigt för att bli en mer miljövänlig kommun. Bolaget stöttar avvecklingen 
av fossila bränslen, bland annat genom att prioritera miljöbilar i fordonsflottan. Totalt är 
närmare 50 % miljöbilar (biogas och el). Biogasbilarna tankas med gas som utvinns ur den 
egna verksamheten på reningsverket. Samtliga dieselfordon som används i verksamheten 
drivs med förnyelsebar biodiesel, HVO100.  
 
I Ulricehamn kan kunder tanka miljövänlig biogas sedan flera år tillbaka. UEAB framställer 
biogas ur avloppsslammet, som bildas av det ulricehamnare spolar ner i avloppet. Gasen 
renas och komprimeras till fordonsgas och transporteras slutligen ut och görs tillgänglig för 
alla i biogasstationen på Marbäcksvägen. 

Genom elnätsverksamheten stöttar UEAB också utvecklingen av elbilsflottan. Sex publika 
laddstolpar har installerats i centralorten. Den första laddstolpen sattes upp på Stora torget i 
september 2014 och den senaste sattes upp på Marknadsplatsen, hösten 2017. Laddstationen 
på Marknadsplatsen är ett samarbete med Ulricehamns Sparbank. Laddningen är gratis. 

UEAB ser positivt på fler miljövänliga bränslealternativ i Ulricehamns kommun. Vätgas kan 
vara ett av dem. Dock ser UEAB att vätgasproduktion i sig ligger utanför bolagets befintliga 
uppdrag/verksamhet. För att en vätgasstation skall anses vara miljövänlig så bör den drivas 
av miljövänlig överskottsel, som kan finnas hos t.ex. elhandelsbolag - en verksamhet som 
UEAB avvecklat sedan ett antal år tillbaka. Notera att vätgas är förknippat med vissa risker 
och att kostnaden för att köra en vätgasbil per mil beräknas vara avsevärt högre än för t.ex. 
en ren elbil. Dessutom går utvecklingen långsamt i Sverige jämfört med andra länder. 
Marknaden är ännu så länge mycket begränsad. År 2018 fanns 38 vätgasbilar i Sverige.  
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Idag finns ingen vätgasstation på sträckan mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping, 
varför Ulricehamns placering på kartan kan vara intressant för eventuella privata aktörer.  
Utvecklingen får bevakas och eventuellt intresse från privata aktörer får utredas om det blir 
aktuellt.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om vätgasstation, HRS 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef   
 
 
 

Håkan Sandahl Håkan Säberg 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB VD Ulricehamns Energi AB 
    
  

 



 
 

Ulricehamn 2018-12-10 

Motion om vätgasstation, HRS 

Fordon som drivs med diesel- eller bensinmotorer kommer att bli allt färre på 

våra vägar. Till viss del kommer dessa att ersättas av elbilar med enbart 

batterier som t.ex. Tesla. Med stor sannolikhet kommer dock majoriteten av 

fordonsflottan att tankas med vätgas, som i en bränslecell omvandlas till 

elektricitet, som i sin tur driver fordonets elmotorer. Avgaserna består endast 

av vattenånga. Sverige ligger tyvärr långt efter våra grannländer och övriga 

Västeuropa i utbyggnaden av infrastrukturen kring vätgas, där t.ex. Tyskland 

kommer att ha 400 påfyllningsställen om bara fyra år. Sverigedemokraterna 

anser att det är viktigt att skynda på avvecklingen av fossila bränslen och 

erbjuda rena alternativ. 

 

Sverigedemokraterna yrkar med bakgrund av ovanstående 
 

 Att Ulricehamns kommun utreder möjligheten för att bygga en 

vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med 

det lokala näringslivet.  

 

Martin Berg 

Sverigedemokraterna 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-10-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 227/2020 
 

Svar på motion angående framtida sopsystem i 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2019/355 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att gränsdragningen mellan principiella frågor och 
detaljfrågor redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige 
kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem 
inryms. Denna är under framtagande inom Boråsregionen. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) föreslår i en motion daterad den 20 maj 2019 att delegationsordningen 
för UEAB skrivs om och ändras till att vid val av sopsystem ska denna fråga alltid framledes 
beslutas av kommunens högsta organ, nämligen kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2020-08-13 från kommunchef 
2 Motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att gränsdragningen mellan principiella frågor och 
detaljfrågor redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige 
kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem 
inryms. Denna är under framtagande inom Boråsregionen. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar på återremiss med motiveringen att förvaltningen gör en 
förnyad utredning av ärendet. 
 
Wiktor Öberg (M) yrkar bifall till Kerstin Berggrens (MP) yrkande om återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden (C) ställer frågan om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 
återremittera det, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden (C) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2020-08-13 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående framtida 
sopsystem i Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2019/355, löpnummer 4054/2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att gränsdragningen mellan principiella frågor och 
detaljfrågor redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige 
kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem 
inryms. Denna är under framtagande inom Boråsregionen. 
 
Sammanfattning 
Arne Fransson (MP) föreslår i en motion daterad den 20 maj 2019 att delegationsordningen 
för UEAB skrivs om och ändras till att vid val av sopsystem ska denna fråga alltid framledes 
beslutas av kommunens högsta organ, nämligen kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendet 
Arne Fransson (MP) föreslår i en motion daterad den 20 maj 2019 att delegationsordningen 
för UEAB skrivs om och ändras till att vid val av sopsystem ska denna fråga alltid framledes 
beslutas av kommunens högsta organ, nämligen kommunfullmäktige. 
 
Insamling av hushållsavfall, sortering och mellanlagring, hantering och insamling från 
enskilda brunnar, insamling och mellanlagring av farligt avfall, drift av återvinningscentral, 
planering och samordning av återvinning samt information utförs sedan 2008 av 
Ulricehamns Energi AB (UEAB). 
 
Myndighetsutövning i form av fastställande av renhållningsordning, fastställande av 
avfallsplan, kommunal tillsyn enligt miljöbalken, fastställande av avgifter och taxor samt 
uppbörd m.m. kan inte överlåtas till ett aktiebolag. Ansvaret för att uppgifterna fullgörs 
åvilar således fortfarande kommunstyrelsen och avgifter och taxor fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 
Styrning av kommunens dotterbolag sker genom bolagsordning, ägardirektiv och 
bolagspolicy som fastställts av kommunfullmäktige. Delegationsordningen fastställs däremot 
enbart av respektive bolagsstyrelse. 
 
I kommunens bolagspolicy antagen av kommunfullmäktige den 22 mars 2018 framgår att 
enligt kommunallagen 10 kap 1-3 §§ ska kommunfullmäktige:  
 
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  
- ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiellt slag 

eller av större vikt. 
 
Av gällande ägardirektiv står att bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande 
såvitt avser:  
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,  
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,  
- stora investeringar.     
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Av ovanstående framgår att gränsdragningen mellan principiella frågor och detaljfrågor 
redan är tydliggjort i kommunkoncernens styrdokument och det behövs ingen ytterligare 
reglering. 
 
För närvarande pågår också ett arbete i Sjuhärad med att ta fram en regional avfallsplan. 
Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och 
åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfallsförebyggande och avfallshantering i 
regionen. En ny avfallsplan ska fastställas av kommunfullmäktige. Detta arbete kan även 
resultera i större förändringar vad gäller kommunens sopsystem och insamling av 
hushållsavfall. Ändrad inriktning ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.   
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
 
 
 

Håkan Sandahl Agneta Isacsson 
Kommunchef Kommunjurist 
 Kommunledningsstaben 
  

 



 

Motion  angående framtida sopsystem i Ulricehamns 
kommun 

På Kommunfullmäktige i   april månad  2019 framhävdes  i svaret på 
motionen : ”Hur kommunen inför ett nytt  sopsystem.” att   det är  
UEAB som bestämmer om  val av sopsystem .  

Med anledning av detta påpekande så yrkas att: 

 

Delegationsordningen för UEAB skrivs om och ändras till att vid val 
av  sopsystem i kommunen ska denna fråga alltid  framledes 
beslutas i kommunens högsta organ, nämligen  Kommunfullmäktige 

Ulricehamn 2019-05-20 

Arne Fransson ,MP 



Valärenden
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