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Information från demokratiberedningen
Information
Inkomna motioner och medborgarförslag
Inkomna interpellationer och frågor
Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige
Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2021
Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31
Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne 2020
Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund
Revidering av arkivreglemente (2021)
Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden
från reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp
Svar på motion om föreningsbidrag
Valärenden
Valärende: Avsägelse som ledamot i val- och arvodesberedningen, Klas
Redin

10.
11.
12.
13.
14.
14

Dnr

2021/446
2021/447
2021/481
2021/547
2021/395
2020/609
2021/394
2021/7
2021/188
2021/551

I tur att justera 2021-10-26
Eva Grönbäck (M) och Elisabeth Nilsson (SD)
Ers: Mattias Green Andersson (S) och Eduard Piper (M)
Reserver: Dan Ljung (V) och Roland Eriksson (L)
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot, eller ersättare som ska tjänstgöra i
ledamots ställe, snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.
Ring kansliet, tel 59 50 10, eller skicka e-post till kommun@ulricehamn.se

Information från demokratiberedningen

Information

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna interpellationer och frågor

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-30
Sida 1 av 1

§ 215/2021

Sammanträdestider 2022 för kommunfullmöktige
Dnr 2021/446

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
19 maj
22 juni (onsdag)
29 september
20 oktober (val av presidium)
27 oktober
24 november
15 december

Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
19 maj
22 juni (onsdag)
29 september
20 oktober (val av presidium)
27 oktober
24 november
15 december

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-12

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022 för
kommunfullmäktige
Diarienummer 2021/446, löpnummer 2802/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
19 maj
22 juni (onsdag)
29 september
20 oktober (val av presidium)
27 oktober
24 november
15 december

Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.

Ärendet
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.

Beslutsunderlag
Beslut lämnas till
Kanslichef

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kanslifunktionen
Kommunledningsstaben

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-30
Sida 1 av 1

§ 216/2021

Redovisning av motioner och medborgarförslag
hösten 2021
Dnr 2021/447

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning.
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef
Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30
Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-12

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och
medborgarförslag hösten 2021
Diarienummer 2021/447, löpnummer 2798/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning.
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.

Ärendet
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning.
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.
Motioner
46 motioner är under behandling 2021-08-30. Av dessa är 21 motioner äldre än 1 år. Den
äldsta fortfarande ej besvarade motionen inkom 2014-04-28.
År

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Antal ej
besvarade
motioner
äldre än 1 år
1
0
4
2
4
5
5

Av de 46 ej besvarade motionerna har 5 återremitterats, 1 av kommunstyrelsen och 4 av
kommunfullmäktige. Utöver dessa har 2 ärenden varit upp på beredande utskottets
sammanträde och där bedömts inte vara klart för behandling i kommunstyrelsen.
Under 2021, till och med 2021-08-30, har 21 motioner överlämnats av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning. 15 av dessa överlämnades under perioden 2021-03-01 –
2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning.
Under 2021, till och med 2021-08-30 har 14 motioner besvarats. 9 av dessa har besvarats
under perioden 2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning.
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Medborgarförslag
40 medborgarförslag är under behandling i förvaltningen 2021-08-30. Under 2021, till och
med 2021-08-30, har 33 medborgarförslag överlämnats av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för besvarande. Av dessa har 20 överlämnats under perioden
2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning. Det äldsta
medborgarförslaget är från 2017-10-26. Därutöver finns det 4 medborgarförslag från 2019, 7
medborgarförslag från 2020 och resterande är från 2021.
Under 2021, till och med 2021-08-30, har 26 medborgarförslag besvarats. 16 av dessa har
besvarats under perioden 2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående
rapportering.
Inkomna och besvarade motioner och medborgarförslag mars 2021-augusti
2021

Inkomna och besvarade motioner och medborgarförslag
2021-03-01 -- 2021-08-30
25
20
15
10
5
0
Inkomna motioner

Besvarade motioner

Inkomna
medborgarförslag

Besvarade
medborgarförslag

Beslutsunderlag
1
2

Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30
Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30

Beslut lämnas till
Kanslichef

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Maria Winsten
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30
Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

2015/351

Motion - Handslaget
om fler feriejobb

Ej
påbörjad

Mattias
Josefsson
(S)

2014-0428

Kommunlednings
stab

Mikael
Levander
(NU)

2016-0128

Lärande

2016/68

2016/200

2016/280

Motion om ökad
självbetjäning på
skolbiblioteken

Pågående
med
avvikelse

Beslut

Ärende
ts
längd
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Motion om strategisk
plan för
bostadsbyggande i
hela kommunen

Ej
påbörjad

Roland
Karlsson
(C)

2016-0331

Kommunlednings
stab

Motion om
redovisningsskyldighet
till kommunstyrelsen
(lektioner som ställs
in)

Ej
påbörjad

Mikael
Levander
(NU)
Roland
Karlsson
(C)
Arne
Fransson
(MP)

2016-0428

Lärande

Kommentar

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Ärendet har
varit upp på
beredande
utskottet 202003-19 och
2020-08-31 och
bedömdes båda
gångerna inte
vara klart för
behandling i
kommunstyrels
en.

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

2016/557

Motion om snabbare
internetuppkoppling i
skolorna

Ej
påbörjad

Mikael
Levander
(NU)

2016-0929

Lärande

Mikael
Levander
(NU)

2017-1123

Lärande

Mats
Bogren
(NU)

2017-1123

Kommunlednings
stab

Arne
Fransson
(MP)

2018-0222

Kommunlednings
stab

Jan-Olof
Sundh (V)

2018-0322

Kommunlednings
stab

2017/781

2017/782

2018/128

2018/218

Motion om fri
pedagogisk lunch för
VFU-studenter

Motion om
skolbyggnader

Motion om övergång
till Fria program

Motion om att utreda
ny högstadieskola och
renovering/tillbyggnad
av befintliga skolor

Pågående
med
avvikelse

Ej
påbörjad

Pågående
med
avvikelse

Ej
påbörjad

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Ärendet har
varit uppe på
beredande
utskottet 202003-19 och
2020-08-21 och
bedömdes båda
gångerna inte
vara klart för
behandling i
kommunstyrels
en.

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Återremitte
ras

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Svar på
motionen
återremitterade
s av
kommunstyrels
en 2019-10-03.

Diarienum
mer

Ärende

2018/798

Motion om
vätgasstation

2018/801

2019/391

2019/400

2019/540

2019/550

Motion om
tilläggsdirektiv
avseende den
pågående
skolutredningen om en
ny högstadieskola i
Ulricehamn
Motion om att använda
livscykelperspektiv vid
upphandling

Status

Pågående
med
avvikelse

Ej
påbörjad

Pågående
med
avvikelse

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

Beslut

Martin
Berg (SD)

2018-1213

Kommunlednings
stab

Återremitte
ras

Ingemar
Basth
(MP)

2018-1213

Kommunlednings
stab

Arne
Fransson
(MP)

2019-0619

Kommunlednings
stab

Motion om
Näringslivsutveckling

Ej
påbörjad

Wiktor
Öberg (M)

2019-0619

Kommunlednings
stab

Motion Kartlägg det
hedersrelaterade
förtrycket

Ej
påbörjad

Wiktor
Öberg (M)

2019-0926

Kommunlednings
stab

Pågående
med
avvikelse

Mattias
Green
Andersso
n (S)

2019-0926

Kommunlednings
stab

Motion om
minnesmonument för
att hedra
utlandsveteraner

Ärende
ts
längd
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Kommentar

Ärendet
återremitterade
s av
kommunfullmäk
tige 2020-10-22
§ 165.

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Återremitte
ras

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Ärendet
återremitterade
s av
kommunfullmäk
tige 2020-0924.

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Återremitte
ras

Passer
at 1 år,
ej

Ärendet
återremitterade
s av
kommunfullmäk
tige 2020-02-

Diarienum
mer

2019/594

2020/57

2020/109

2020/110

2020/276

Ärende

Status

Motion om billigare
boende

Ej
påbörjad

Motion om att införa
allmänhetens
frågestund

Försenad

Motion om att tillskapa
en pott för utveckling
av stadskärnan

Motion resursskola

Motion om
effektiviserad
användning av
Ulricehamns
stadsarkitekt

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

Aila
Kiviharju
(SD)

2019-1024

Kommunlednings
stab

Roland
Eriksson
(L)
Adela
Brkic
Carlsson
(L)

2020-0227

Kommunlednings
stab

Ej
påbörjad

Wiktor
Öberg (M)

2020-0227

Kommunlednings
stab

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)

2020-0227

Lärande

Ej
påbörjad

Aila
Kiviharju
(SD)
Niclas
Sunding
(SD)
Mattias
Bengtsso
n (SD)
Peter

2020-0528

Kommunlednings
stab

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

besvar
ad

27.

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad
Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

Beslut

Arne
Fransson
(MP)

2020-0617

Kommunlednings
stab

Återremitte
ras

Klas
Redin (S)

2020-1022

Kommunlednings
stab

Ärende
ts
längd

Kommentar

Nilsson
(SD)
2020/354

2020/547

Motion om
barnrättsombud

Motion om
kartläggning
beträffande
kollektivavtal hos
företag som
kommunen har avtal
med

Pågående
med
avvikelse

Pågående

2020/549

Motion om
parkeringsbolag med
mera

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)

2020-1022

Kommunlednings
stab

2020/578

Motion om namnbyte
på Ulricehamns
musikskola

Ej
påbörjad

Richard
Hallifax
(M)

2020-1119

Lärande

2020/657

Motion om
ekosystembaserat
skogsbruk

Arne
Fransson
(MP)
Ingemar
Basth
(MP)

2020-1217

Service

Pågående

Arne
Fransson
(MP)

2021-0128

MSB

2021/7

Motion gällande
ägarförhållandet av
marken längs stranden
från Reningsverket
mot Skottek samt
borttagande av allt
skräp där

Ej
påbörjad

Passer
at 1 år,
ej
besvar
ad

Ärendet
återremitterade
s av
kommunfullmäk
tige 2020-1022.

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

2021/53

Motion om
tillgänglighetsutbildnin
g

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)

2021-0128

Kommunlednings
stab

2021/56

Motion om gemensam
distribution av
personvalsedlar

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)

2021-0128

Kommunlednings
stab

2021/77

Motion gällande
Ulricehamns biosfär
Naturpark

Ej
påbörjad

Richard
Hallifax
(M)

2021-0225

Kommunlednings
stab

2021/81

Motion om att placera
insektshotell i
kommunen

Ej
påbörjad

Arne
Fransson
(MP)

2021-0225

Välfärd

2021/119

Motion Jämställdhet

Ej
påbörjad

Emma
Claesson
(S)
IngaKersti
Skarland
(S)

2021-0225

Kommunlednings
stab

2021/165

Motion om
visselblåsarfunktion

Ej
påbörjad

Arne
Fransson
(MP)

2021-0325

Kommunlednings
stab

2021/170

Motion om att det ska
finnas en klausul i
upphandling som
anger hur många
lärlingar som
företagen ska ta emot
vid olika byggprojekt

Dan Ljung
(V)

2021-0325

Kommunlednings
stab

Mattias
Green
Andersso
n (S)
IngaKersti

2021-0325

Kommunlednings
stab

2021/187

Motion Rasismen har
ingen plats i
Ulricehamn

Pågående

Ej
påbörjad

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

Skarland
(S)
2021/188

Motion om
föreningsbidrag

Wiktor
Öberg (M)

2021-0325

Service

Pågående

2021/253

Motion om att
kartlägga kommunens
näringsliv till 2040

Ej
påbörjad

Wiktor
Öberg (M)

2021-0429

Kommunlednings
stab

2021/254

Motion om utbildning i
digitala system
anpassad för äldre

Ej
påbörjad

Klas
Redin (S)

2021-0429

Välfärd

2021/255

Motion om stöd till
seniorer som är i
behov av hjälp med IT

Ej
påbörjad

Klas
Redin (S)

2021-0429

Välfärd

2021/321

Motion: Policy för
erbjudande av
modersmålsundervisni
ng

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)
Bengt
Bogren
(SD)

2021-0527

Lärande

2021/323

Motion om kontinuitet
inom äldreomsorg

Ej
påbörjad

Adela
Brkic
Carlsson
(L)
Klas
Redin (S)
IngaKersti
Skarland
(S)

2021-0527

Välfärd

2021/324

Motion om att införa
fast omsorgskontakt

Ej
påbörjad

Adela
Brkic
Carlsson
(L)
Klas
Redin (S)

2021-0527

Välfärd

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

IngaKersti
Skarland
(S)
2021/325

Motion om att skrota
minutjakten i
hemtjänsten

Ej
påbörjad

Adela
Brkic
Carlsson
(L)
Klas
Redin (S)
IngaKersti
Skarland
(S)

2021-0527

Välfärd

2021/327

Motion om strategi för
klimatsmart byggande
i Ulricehamn

Ej
påbörjad

Roland
Eriksson
(L)
Adela
Brkic
Carlsson
(L)
Klas
Redin (S)

2021-0527

Service

2021/340

Motion om att det bör
skyltas om till 30 km/h
hela sträckan mellan
Bogesundskolan och
Stenbockskolan

Ej
påbörjad

Niclas
Sunding
(SD)

2021-0623

MSB

2021/361

Motion gällande en
koldioxidbudget i
Ulricehamns kommun

Ej
påbörjad

Arne
Fransson
(MP)
Ingemar
Basth
(MP)

2021-0623

Kommunlednings
stab

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

Diarienum
mer

Ärende

Status

Inlämnad
av

Startdat
um

Sektor

2021/379

Motion missbruksvård
i Ulricehamns kommun

Ej
påbörjad

Tommy
Mårtenss
on (S)

2021-0623

Välfärd

Beslut

Ärende
ts
längd

Kommentar

Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 202108-30
Diarienummer

Ärende

Status

Startdatum

Sektor

2016/769

Medborgarförslag om
bredband i Ulricehamns
landsbygd

Ej
påbörjad

2017-01-26

Kommunledningsstab

2019/145

Medborgarförslag om att
kostnader för
fönsterputsning av
kommunens skolor
återinförs till budget för
"underhåll" av fastigheter

Ej
påbörjad

2019-03-28

Kommunledningsstab

2019/389

Medborgarförslag
gällande schemasystemet
inom äldreomsorgen

Ej
påbörjad

2019-06-19

Kommunledningsstab

2019/659

Medborgarförslag om att
samla in fiberskyltar om
de är gjorda av plast

Ej
påbörjad

2019-12-19

Kommunledningsstab

2019/672

Medborgarförslag om att
ge kommunens äldre
invånare broddar

Ej
påbörjad

2019-12-19

Kommunledningsstab

2020/120

Medborgarförslag om att
utveckla Lingontuvan så
att fritidsverksamhet kan
fortsätta bedrivas

Ej
påbörjad

2020-03-26

Lärande

2020/270

Medborgarförslag om att
kommunen ska bli mer
involverad gällande
HBTQ kulturen

Ej
påbörjad

2020-05-28

Kommunledningsstab

2020/379

Medborgarförslag
gällande avsaknad av
toalett i Sjöparken i Vegby

Ej
påbörjad

2020-09-24

Service

2020/478

Medborgarförslag om fler
bryggor för båtplatser

Ej
påbörjad

2020-09-24

Service

2020/541

Medborgarförslag om att
Ulricehamns Fritidsfiskare
skall företräda
Ulricehamns kommun i
fiskevårdfrågor och det
allmänna fisket i Övre
Åsundens
Fiskevårdsområde

Ej
påbörjad

2020-10-28

Kommunledningsstab

2020/561

Medborgarförslag om
upprensning i
stadsparken

2020-11-19

Service

Pågåen
de

Uppsatt på
listan till KS
2
september.

Medborgarförslag
gällande Brunnsnäs
- Hospice Birgit Sparre

2021-01-28

Välfärd

Pågåen
de

Uppsatt på
listan till KS
2
september.

2021-01-28

Service

2020/674

2020/686

Medborgarförslag om att
utveckla lekplatsen
Skolgatan i Dalum med
en hinderbana eller
liknande

Pågåen
de

Beslut

Kommentar

Uppsatt på
listan till KS
2
september.

Diarienummer

Ärende

Status

Startdatum

Sektor

2021/14

Medborgarförslag om att
tillåta fyrverkerier endast
på anvisade platser

Ej
påbörjad

2021-01-28

MSB

2021/19

Medborgarförslag om att
ordna med kajplatser till
restauranger och butiker
utmed bryggan i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-01-28

Service

2021/29

Medborgarförslag om
discgolfbana i Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-01-28

Service

2021/80

Medborgarförslag om
bättre effektivitet på
återvinningscentralen
Övreskog

Ej
påbörjad

2021-02-25

Kommunledningsstab

2021/97

Medborgarförslag om
inhägnad parkering vid
butiken Dollarstore

Ej
påbörjad

2021-02-25

MSB

2021/107

Medborgarförslag om
pulkalift

Ej
påbörjad

2021-02-25

Service

2021/108

Medborgarförslag om
brygga och hopptorn vid
Marbäcksvägen

Ej
påbörjad

2021-02-25

Service

2021/217

Medborgarförslag om
sänkt hastighet på Tre
Rosors väg

Ej
påbörjad

2021-04-29

MSB

2021/234

Medborgarförslag
gällande tillgänglighet vid
försäljning av kommunal
mark

Ej
påbörjad

2021-04-29

MSB

2021/240

Medborgarförslag om
fotbollsplan på gräs

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/247

Medborgarförslag om
dygnsavgift för husbil vid
Ulrikaparken

Ej
påbörjad

2021-04-29

MSB

2021/200

Medborgarförslag om
ytterligare
övergångsställe på
Grönahögsvägen, delen
stadsparken - gamla
Götaplatsens kiosk

Ej
påbörjad

2021-04-29

MSB

2021/245

Medborgarförslag om
övergångsställe med
refug på Grönahögsvägen

Ej
påbörjad

2021-04-29

MSB

2021/227

Medborgarförslag om
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/228

Medborgarförslag om
hundrastgård

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/229

Medborgarförslag om att
bygga en hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/230

Medborgarförslag om en
hundrastgård

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/231

Medborgarförslag om
hundrastgård i skogsmiljö

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

Beslut

Kommentar

Diarienummer

Ärende

Status

Startdatum

Sektor

2021/235

Medborgarförslag om en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-04-29

Service

2021/273

Medborgarförslag om
åtgärder för personer med
psykisk ohälsa

Ej
påbörjad

2021-05-27

Välfärd

2021/276

Medborgarförslag om att
bekämpa parksliden som
växer okontrollerat

Ej
påbörjad

2021-05-27

Kommunledningsstab

2021/300

Medborgarförslag om att
inrätta av en öppenvård
för alkohol och
drogberoende

Ej
påbörjad

2021-05-27

Välfärd

2021/308

Medborgarförslag om en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-05-27

Service

2020/491

Medborgarförslag om nya
villatomter

2020-09-24

MSB

Pågåen
de

2021/332

Medborgarförslag om
utbyggnad av
skateboardparken vid
Tingsholmsgymnasiet

Ej
påbörjad

2021-06-23

Service

2021/353

Medborgarförslag om det
behövs hundrastgårdar i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

2021-06-23

Service

2021/363

Medborgarförslag om att
bygga ut
iläggningsrampen för
båtar vid Fiskebacken

Ej
påbörjad

2021-06-23

Service

Beslut

Kommentar

Ärendet är
uppsatt på
BU-listan till
KS 2
september.
Ärendet var
uppe på
beredande
utskottet
2020-11-12
och
bedömdes
då inte vara
klart för
behandling i
kommunstyr
elsen.
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§ 217/2021

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021
Dnr 2021/481

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2021-08-31, samt
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2021. 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
93,5 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår
till 18,0 mnkr.
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 66,1 mnkr. Den
ekonomiska prognosen för 2021 är följaktligen 48,1 mnkr högre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 6,8 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms
bli 41,3 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre
skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterats med.
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 155,4 mnkr. Den budgeterade
investeringsvolymen för 2021 uppgår till ca 352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med
augusti uppgår till 57,8 mnkr (2020: 141,3 mnkr).

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-09-23 från ekonomichef
Budgetuppföljning augusti 2021
210917 T2 Budgetuppdrag
Månadsrapport_2021-08-31_riskkontroll

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Förslag till beslut på mötet
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-23

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning
augusti 2021
Diarienummer 2021/481, löpnummer 2976/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor
godkänns.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2021-08-31, samt
en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2021. 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
93,5 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår
till 18,0 mnkr.
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 66,1 mnkr. Den
ekonomiska prognosen för 2021 är följaktligen 48,1 mnkr högre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära en positiv avvikelse
mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till 6,8 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms
bli 41,3 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till högre
skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterats med.
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 155,4 mnkr. Den budgeterade
investeringsvolymen för 2021 uppgår till ca 352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med
augusti uppgår till 57,8 mnkr (2020: 141,3 mnkr).

Ärendet
Se sammanfattning.

Beslutsunderlag
1
3
3

Budgetuppföljning augusti 2021
210917 T2 Budgetuppdrag
Månadsrapport_2021-08-31_riskkontroll

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben
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Förvaltningsberättelse

3

Delårsbokslut

Koncernen

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
förkortad förvaltningsberättelse där inte alla
obligatoriska rubriker för årsbokslutet ingår,
finansiella rapporter inkluderat prognos och
utfall, drift- och investeringsredovisning samt
verksamhetsberättelser.

Koncernredovisningen för Ulricehamns
kommun omfattar utöver kommunen även
Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi
AB, STUBO AB, Näringsliv Ulricehamn AB.

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.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter
balansdagen.

I delårsrapporten per 2021-08-31 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.

Kommunkoncernens ekonomiska resultat för
perioden januari till och med augusti 2021
uppgår till 121,6 mnkr (2020-12-31 110,1
mnkr).

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 2021-08-31 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 93,5 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
73,8 mnkr.
Soliditeten per den 31 augusti 2021 uppgick till
cirka 64,7 %, vilket är en förbättring mot
föregående år då resultatet ligger på en hög
nivå per 2021-08-31.
Kommunen har en låneskuld som uppgick till
565 mnkr per 2021-08-31. Utlåningen inom
kommunkoncernen, inklusive utlåning till
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 Parkgården, uppgick vid samma tidpunkt till
cirka 550,1 mnkr.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter
balansdagen.
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Händelser av väsentlig
betydelse
Alla kommunala verksamheter, både i
förvaltning och bolag, har påverkats i stor
utsträckning av den pågående
coronapandemin även under 2021. Den
anpassade krisledningsorganisationen i
förvaltningen har fortsatt arbetet med en tät
kommunikation och information till både
verksamhet och politik.
Ett stort arbete har gjorts för att skydda de
särskilt utsatta riskgrupperna inom framförallt
äldreomsorgen. Situationen är nu betydligt
bättre eftersom den absoluta huvuddelen av
brukarna och berörd personal är fullt
vaccinerade. Detta har tydligt minskat antalet
insjuknade personer och de som smittas får
lindrigare symtom. Även fortsatt gäller regler
som till exempel att stanna hemma vid symtom
och hålla avstånd samt att använda
skyddsutrustning i nära kontakter med
brukare.

Till följd av pandemin råder det stor
komponentbrist över hela världen som
påverkar tillverkningen av bland annat pc och
dockningsstationer. Detta har fått till
konsekvens att IT inte kan följa den ordinarie
utbytescykeln när det gäller
datorarbetsplatserna.
Förslag till ny översiktsplanen har varit ute på
granskning och följer tidplanen. Sex
detaljplaner har hittills fått laga kraft under
året, vilket ökar förutsättningarna för att
utveckla Ulricehamns kommun.
I maj inträffade en brand i lokaler där
kommunens museisamling förvarades. Detta
ledde till att en stor del av samlingen
förstördes eller skadades. En utredning pågår
gällande försäkringsersättning.

Under våren har fjärr- och distansutbildning
varit ett faktum för delar av verksamheten på
Tingsholm men också till viss del på
kommunens högstadieskolor. Efter sommaren
har eleverna dock kunnat återgå till ordinarie
undervisning.
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God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Verksamhetsmål
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i
Ulricehamns kommun är det
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som
har beslutats av kommunfullmäktige.
Utgångspunkter i övrigt är:
- Fokus på ett begränsat antal områden
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter.
Fokus har valts på ett antal
verksamhetsområden där det finns en tydlig
strävan att förbättra resultaten. Det betyder
inte att andra verksamheter är mindre viktiga.
Uppföljning av resultaten inom samtliga
verksamheter sker bland annat via SKR:s
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet,
Agenda 2030 med mera.
- Fokus på förbättring och långsiktighet
Absoluta målvärden anges inte för samtliga
mål. Fokus har valts på att resultaten ska
förbättras jämfört med tidigare uppnådda
resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt
och lämpligt, har formulerats så att
uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.
Verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning i Ulricehamns kommun utgår från
följande målområden:
- Fokus på dem vi är till för
Målen berör framförallt det arbete som sker
inom förvaltningsorganisationen. Kommunen
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till
brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum.
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt.
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och
hålla hög kvalitet.

- Attraktiv arbetsgivare
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig
personalpolitik som lyfter fram och stärker de
olika personalgrupperna i kommunen av
största vikt. Målsättningar att öka det hållbara
medarbetarengagemanget och att hålla den
totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här
viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare.

Finansiella mål
Det finns fyra finansiella mål avseende god
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen.
Två av målen avser kommunen och två mål
avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB
och UEAB är de bolag i kommunkoncernen
som har mest betydande ekonomisk
omsättning och balansomslutning. Dessa
bolags ekonomiska utveckling har därför
betydelse för hela kommunkoncernens
ekonomiska utveckling.
I delårsrapporten finns tre alternativ i
bedömningen kring hur väl respektive mål
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt),
förväntas uppfyllas (gult) eller målet är inte
uppfyllt (rött).
Av de tolv verksamhetsmålen är ett uppfyllt, tio
som förväntas att uppfyllas samt ett mål som
inte är uppfyllt. Gällande de finansiella målen
är två uppfyllda och två mål som förväntas
uppfyllas.
Förklaring till symboler:
Målet är uppfyllt
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Målet är inte uppfyllt

Hållbar tillväxt
Kommunkoncernen har en viktig roll att
fungera som katalysator för att olika
organisationer och verksamheter i hela
Ulricehamns kommun ska fungera
tillsammans och därigenom skapa attraktivitet,
tillväxt och en hållbar utveckling.
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Fokus på de vi är till för
Verksamhetsmål

Indikator

Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska
öka i förhållande till föregående läsår.
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats
avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande
till föregående år.
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i
förhållande till föregående år.

Andel behöriga elever till något program på
gymnasiet ska öka i förhållande till
föregående läsår.
Analys
Behörigheten till gymnasieskolan före
lovskolan är 87,7 % vilket är en förbättring
jämfört med föregående års 79,7 %. Efter
sommarskolan är behörigheten 88,8 % jämfört
med föregående års 85,6 %. Utan nyanlända så
är behörigheten 89,3 % före sommarskola och
90,4 % efter sommarskola.
Värt att notera att resultatet om 87,7 % är det
som sektorn själva tagit ur systemet Qlick View
och att det kan skilja någon procentenhet
jämfört med det resultat som sedan
presenteras i Kolada.

2021

Målvärde 2020

87,7 %

>78 %

78 %

Inget
resultat

<80 dagar 80 dagar

Inget
resultat

<82 dagar 82 dagar

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.
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.

Åtgärder/insatser för utveckling
Tydlig arbetsgång för extra anpassningar,
anmälningar till rektor, särskilt stöd och
åtgärdsprogram.
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.
Ett särskilt arbete för att identifiera
måluppfyllelsen för våra nyanlända elever.
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Verkställighetstid i antal dagar från beslut
till insats avseende boende enligt LSS § 9.9
ska minska i förhållande till föregående år
Analys
Talet mäts endast en gång om året som övriga
KKiK-mått, så det finns därför inget nytt
mätetal att analysera mot.
Under perioden tertial 2 har tre
gruppbostadsplatser verkställts. Fyra
servicebostadsbeslut har verkställts under
våren och ytterligare ett har verkställts under
sommaren. Men det är ett för litet antal
ärenden under 2021 för att kunna redovisa ett
statistiskt säkert tal.
Viss intern rörlighet har skett under åren och
kommer att ske under hösten samt något
beslut har upphört vilket innebär att ytterligare
beslut om bostad enligt socialtjänstlagen och
beslut om gruppbostad enligt LSS har
verkställts. Några gruppbostadsplatser har
blivit tillgängliga under 2019, 2020 och 2021
med anledning av en utökning i samband med
flytt på grund av renovering av gruppbostad
och evakueringsboende. På så sätt har
individer kunnat erbjudas gruppbostad
flertalet gånger, men ett par personer har ändå
valt att tacka nej och andra har erbjudits plats.
Två personer som tidigare har valt att tacka nej
har återtagit sin ansökan och ansökt om annan
insats.
Några beslut om bostad med särskilt service
enligt LSS tillgodoses med andra insatser
genom boende enligt socialtjänstlagen eller via
boendestöd.
Åtgärder/insatser för utveckling
Aktuell boendeprognos upprättades under
april och ligger till grund för ett fortsätta
arbeta med boendeplanering för kommande
behov och återfinns i lokalresursplanen.
I september öppnar ytterligare en gruppbostad
på Åsundavy och vid årsskiftet kommer en ny
servicebostad att tas i bruk.

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum
till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende ska minska i förhållande till
föregående år.
Analys
Talet mäts endast en gång om året som övriga
KKiK-mått, så det finns därför inget nytt
mätetal att analysera mot.
Under första halvåret 2019 hade verksamheten
problem med långa handläggningstider för
ansökningar till särskilt boende. Detta till följd
av en tillfällig kraftig ökning av antalet
ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland
biståndshandläggare. Idag ser situationen
bättre ut och handläggningsprocessen har
förstärkts och handläggningstiderna kortats
ner.
Anledningen till att talet ändå under 2020 var i
nivå med 2019 beror på Coronapandemin då
det under 2020 tidvis rått
inflyttningsrestriktioner. Under både 2020 och
2021 har det av pandemiskäl varit brukare som
i större omfattning än vanligt valt att tacka nej
till erbjuden boendeplast alternativt valt att
vänta med sin flytt till särskilt boende.
I dagsläget finns inte någon direkt kö för att
flytta in till särskilt boende då det finns ca 20
lediga platser. Dock finns en obalans mellan
lediga somatiska platser och demensplatser,
nämligen att det är gott om lediga
demensplatser, men inte på somatiska platser.
Åtgärder vidtas för att komma till rätta med
obalansen.
Åtgärder/insatser för utveckling
Processen kring väntetid från ansökan till
erbjudande om inflyttningsdatum bedöms i
grunden blivit bättre under 2020 och 2021.
Men Coronapandemin har påverkat utfallet
negativt. Förhoppningen är att talet under
2021 ska kunna sänkas i takt med att
pandemiläget blir bättre.
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Hållbar tillväxt
Verksamhetsmål

Indikator

2021

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5
procent över en femårsperiod.
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla
uppställda hållbarhetskriterier för ”Gröna lån”.
Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska
öka med minst 100 sett över en femårsperiod.

Inget
resultat
Inget
resultat

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande till föregående år. (NUAB)
Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande till föregående år. (MSB)

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka
med minst 5 procent över en femårsperiod
Analys
Befolkningsmängden 30 juni 2016 var 23 706
personer, samma datum 2021 var
befolkningsmängden 24 748 personer. Den
totala folkökningen var 1042 personer under
tidsperioden, vilket ger en procentuell
befolkningsökning på 4,4 %.
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. Med
detaljplanerna som nu ligger i planpriolistan
finns 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. Det arbetas 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 genomförs för att skapa ett
samhälle som erbjuder möjlighet att bo, arbeta,
gå i skola, driva företag, bli gammal i samt att
hitta infrastrukturella lösningar för att få
samhället att utvecklas hållbart. Utveckling av
processer för en snabbare och bättre
planprocess där förseningar skall undvikas för
att inte bli fördröjande för
exploateringsprocessen. På detta sätt kan även

4,4 %

Målvärde 2020
≥5 %

5,2 %

100 %

100%-

≥100 st

100 st

3,22 index

>3,51
index

3,51 index

71,8 index

>68,53
index

68,53
index

humankapitalet bevaras 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 GISverksamheten där enheten försöker sprida den
informationsrikedom som finns i databasen.
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter
ska uppfylla uppställda hållbarhetskriterier
för ”Gröna lån”
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.
Projekt som har påbörjats under 2020 har
hållbarhetskriterierna som mål. Ett sätt att få
in kriterierna i ett projekt är att välja
miljöklassificering Miljöbyggnad, i den nya
skolan F-6 är nivå Miljöbyggnad silver
beslutad.
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Antalet nya lägenheter som produceras av
STUBO AB ska öka med minst 100 sett över
en femårsperiod
Analys
Nybyggnation
Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 ("bakom
Coop") är färdigställd och möjliggör
byggnation av ca 90 lägenheter. I en första
etapp projekteras för två punkthus om totalt 56
hyreslägenheter. Bygglov har beviljats,
investeringsbidrag har sökts, upphandling är
genomförd och byggstart planeras till hösten
2021. Om efterfrågan är god kan ett tredje hus
byggas i senare skede.
Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre
delen av fastigheten) pågår. Även för området
Karlsslätt och "gamla torget i Dalum" pågår
detaljplaneprocesser.
En planprocess för byggnation av bostäder på
den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2
kommer att inledas under 2022.
Ombyggnationer
På Solrosvägen 7 är ombyggnationen
färdigställd av en f.d. förskolelokal till
gruppbostad med 6 lägenheter och
gemensamhetsutrymmen, inflyttningen var
den 1 september 2021. Projektering för att
bygga om från lokal till lägenheter på
Storgatan 36 pågår, ny projektledare och en ny
arkitekt är anlitat för att driva projektet
framåt.
Åtgärder/insatser för utveckling
Planprocesser pågår för att möjliggöra
utveckling på flera av bolagets
bostadsområden, bl.a. Karlslätt och övre delen
av Stockrosen 1. Bolaget driver projekt för
nybyggnation både genom processer för
detaljplaneändringar samt genom förtätningar
inom befintliga områden vilka inte kräver
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar
de pågående processerna för bra
nybyggnationsprojekt de kommande åren.

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska
förbättras i förhållande tillföregående år.
(MSB)
Analys
Företagarnas omdöme kopplat till
myndighetsutövningen inom bygglov,
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd,
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen
följs upp i insiktsmätningen. Kommunen följer
även föreningars och privatpersoners omdöme.
99 svar har inkommit hittills på företagssidan
med en svarsfrekvens på 47 %. Det
aggregerade resultatet är det högsta
kommunen haft sedan mätningarna startade
2014. Kommunen har höga resultat på
markupplåtelser och miljö- och hälsoskydd.
Mycket högt på livsmedelskontrollen och
godkänt på bygg. Serveringstillstånd har för få
svarande. På bygg finns det dock bara 17
svarande hittills. Sektorns kvalitet och
utvecklingsarbete tycks ge resultat, men
arbetet måste ses långsiktigt. Det är dock
glädjande att det redan nu gett resultat utifrån
de förbättringar som gjorts. Det kan
konstateras att ärendemängden varit väldigt
hög på byggenheten utan att mer resurser
avsatts vilket påverkar enhetens
förutsättningar att handlägga ärenden.
Åtgärder/insatser för utveckling
Miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt med
att förbättra företagsklimatet. Detta sker
främst genom sektorns kvalitets- och
utvecklingsarbete. Fokus i utvecklingsarbetet
är ständiga förbättringar och processer. I
processarbetet kartläggs enhetens processer
och förbättrar dessa för att göra dem mer
effektiva och för att öka kundnyttan. I ständiga
förbättringar ingår att löpande under året
snabbt kunna justera och förbättra för dem vi
är till för. I utvecklingsarbetet ingår även att
öka enhetens digitalisering för att effektivisera
handläggningen och öka servicen.

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska
förbättras i förhållande tillföregående år.
(NUAB)
Analys
Arbete pågår.
Åtgärder/insatser för utveckling
Ett arbete har påbörjats tillsammans med
kommunledningen. Ett stormöte med
Näringslivet planeras till den 6 oktober.
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.

Attraktiv arbetsgivare
Verksamhetsmål

Indikator

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska
minska i förhållande till föregående år.
Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59
dagar) ska minska i förhållande till föregående år
Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i
förhållande till föregående år
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i
förhållande till föregående år.

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt
anställda ska minska i förhållande till
föregående år.
Analys
Den totala sjukfrånvaron är lägre än för
samma period 2020. Minskningen är sannolikt
kopplad till att personalen följer
Folkhälsomyndighetens anvisningar avseende
Corona och att medarbetare och brukare
vaccineras i takt med tillgång på vaccin.
Åtgärder/insatser för utveckling
Att hålla i och att hålla ut i kampen för
minskad smittspridning och att efterhand
återgå till ordinarie rutiner avseende
rehabilitering av långtidssjuka och
identifiering och uppföljning av medarbetare
med många sjukfrånvarotillfällen.
Antalet medarbetare med
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska
minska i förhållande till föregående år
Analys
Antalet långtidssjuka har ökat marginellt i
förhållande till 2020. Förändringen ligger
inom ramen för "naturliga variationer". Det
kan dock inte uteslutas att förvaltningen
kommer att känna av en uppgång av antalet
långtidssjuka som en följd av långvarigt och
hårt arbete under pandemin - en sk
pandemiskuld.

2021

Målvärde 2020

7,1 %

<8,1 %

8,1%

101,4 st

<101,2 st

101,2 st

6,5 %

<12,2 %

12,2 %

Inget
resultat

>77,56
index

77,56
index

Personalomsättningen av första linjens
chefer ska minska i förhållande till
föregående år
Analys
Under 2020 slutade 12,2 % av första linjens
chefer. Nedanstående siffra (6,5%) är endast
för perioden januari-juli och kan indikera att
arbetsmarknaden för chefer öppnar upp efter
att ha varit väldigt begränsad under 2020.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt uppföljning, avslutningssamtal vid
varje avgång.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska
öka i förhållande till föregående år.
Analys
Kan mätas först efter det att årets
medarbetarenkät är genomförd. (Oktober)
Åtgärder/insatser för utveckling
Förberedelsearbete för årets medarbetarenkät
pågår.

Åtgärder/insatser för utveckling
Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie
rutiner och fortsatt uppföljning av
utvecklingen.
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Finansiella mål
Finansiella mål, kommunen

Indikator

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar
ska uppgå till högst cirka 250 mnkr.

2021

4,3%
0 mnkr

Målvärde 2020

1,2 %

4,0 %

Högst 250
90 mnkr
mnkr

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

5%

5,0 %

5,5 %

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt
eget kapital.

5%

5,0 %

14,0 %

Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster ska uppgå till
minst 1,2% av intäkterna från skatteintäkter
och kommunal utjämning.
Analys
Det prognosticerade ekonomiska
resultatet exklusive jämförelsestörande poster
uppgår till 68,5 mnkr, vilket
motsvarar 4,3 procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Därmed är målet uppnått då målvärdet för
2021 är 1,2 procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal
utjämning. Statliga åtgärder för att motverka
negativa effekter av pandemin ser ut att ge
kommuner över hela landet ett mycket starkt
resultat även för 2021.
Kommunens nyupplåning för finansiering av
investeringar ska uppgå till högst cirka 250
mnkr.
Analys
Den senaste nyupplåningen på 90 mnkr
gjordes i maj 2020. Då flera stora
investeringsprojekt, både i kommunens
verksamheter och i bolagen, blivit försenade
har inte något behov av ytterligare
nyupplåning uppstått sedan dess.
Åtgärder/insatser för utveckling
Följa investeringsprojekten, både i kommunen
och i de kommunala bolagen, för att ligga i rätt
nivå vad gäller likviditet och upplåning inom
koncernbanken.

STUBO ska generera en avkastning på minst
5% på fastighetsinnehavets marknadsvärde.
Analys
Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en
avkastning om 5 % över tid. Sedan
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett
genomsnitt på 5,5 % (år 2016-2020). Bolaget
står starkt inför de kommande åren som kräver
stora investeringar i såväl nyproduktioner som
ombyggnationer/renoveringar i befintligt
fastighetsbestånd. Avkastningen beräknas till 5
% för verksamhetsåret 2021, genomsnitt för
åren 2016-2021 blir då 5,4 %.
Åtgärder/insatser för utveckling
Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling
och insatser som t.ex. energisparande åtgärder
och åtgärder för hög uthyrningsgrad bidrar till
en långsiktigt stabil ekonomi.
Stubo har sammanställt en långsiktig plan för
om- och nybyggnation för perioden 20212030. Detta för att ägaren och de politisk valda
ska kunna ta ställning till bolagets ekonomiska
förutsättningar.
UEAB ska generera en avkastning på minst
5% på totalt eget kapital.
Analys
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital T2
2021 5%. Avkastning på genomsnittligt eget
kapital T2 2021 10%
Prognos för 2021 är 10% avkastning på eget
kapital.
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Kommunkoncernens och
kommunens ekonomiska ställning
Kommunkoncernen
De två uppsatta finansiella målen för
koncernen innebär avkastningskrav för de två
största bolagen i koncernen. Målen finns även
reglerade i ägardirektiven. STUBO AB ska
generera en avkastning på minst 5 procent på
fastighetsinnehavets marknadsvärde. UEAB
ska generera en avkastning om minst 5 procent
på totalt eget kapital. Ulricehamns Stadshus
AB och NUAB har inte något avkastningskrav.
Kommunkoncernens ekonomiska resultat per
2021-08-31 uppgår till 121,6 mnkr (2020-1231:110,1 mnkr).
Koncernens resultatutveckling, mnkr
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Resultatet exklusive jämförelsestörande poster
per 2021-08-31 uppgår till 124,0 mnkr (2020:
110,1 mnkr). Jämförelsestörande poster i
koncernen är de jämförelsestörande posterna
som finns i kommunens resultaträkning. Dessa
finns specificerade på nästkommande sida.

Kommunkoncernens resultatutveckling,
mnkr, exklusive jämförelsestörande poster
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Ulricehamns Stadshus AB
Resultatet före skatt, koncernbidrag och
bokslutsdispositioner till och med augusti 2021
uppgår till -0,2 mnkr och efter koncernbidrag
uppgår det till 0,5 mnkr (2020: 0,5 mnkr).
Prognosen för helåret uppgår till 0,5 mnkr,
vilket är i nivå med budget.
Ulricehamns Energi AB
Resultatet före skatt, koncernbidrag och
bokslutsdispositioner till och med augusti 2021
uppgår till 25,1 mnkr (2020-12-31: 52 mnkr).
Prognosen för helåret är 42,3 mnkr före skatt,
bokslutsdispositioner och koncernbidrag vilket
är i nivå med budget. Investeringarna beräknas
uppgå till 110,2 mnkr.
STUBO AB
Resultat före skatt, koncernbidrag och
bokslutsdispositioner till och med augusti 2021
uppgår till 12,5 mnkr (2020-12-31: 10,4
mnkr). Prognosen för helåret är ett resultat på
15,4 mnkr, vilket in princip är nivå med
budget.
Näringsliv Ulricehamn AB
Resultatet innan skatt, koncernbidrag och
bokslutsdispositioner till och med augusti 2021
uppgår till -2,7 mnkr och efter koncernbidrag
uppgår det till 3,2 mnkr. (2020-12-31: 0,7
mnkr). Prognosen för helår är 2,7 mnkr vilket
är över budget, den positiva avvikelsen avser
rearesultat vid försäljning av fastighet i
bolaget.
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Kommunen

jämförelsestörande poster uppgår till 68,5
mnkr.

Kommunens prognostiserade ekonomiska
resultat för 2021 uppgår till 66,1 mnkr.
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Det budgeterade ekonomiska resultatet för
2021 uppgår till 18 mnkr. Den ekonomiska
prognosen är följaktligen 48,1 mnkr högre än
budgeterat. Totalt 6,8 mnkr över budget för
verksamheterna inom kommunstyrelsens
förvaltning. Samtliga sektorer förutom
lärandet prognostiserar ett överskott. Gällande
sektor välfärd och sektor service kan
överskottet hänföras till effekter av pandemin.
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli
41,3 mnkr högre än budget. Prognosen innebär
en positiv avvikelse (+20,3 mnkr) avseende
skatter och statsbidrag utifrån det senaste
cirkuläret från SKR som kom i augusti.

Prognosticerat resultat exklusive
jämförelsestörande poster (mnkr)
+ Bidrag försäkringskassan sjuklönekostnader
på grund av covid-19

+6,6

+ Bidrag Socialstyrelsen för merkostnader på
grund av covid-19

+5,2

- Merkostnader på grund av covid-19

-7,6

- Sjuklönekostnader på grund av covid-19

-6,6

Årets resultat enligt
resultaträkning

Ekonomiskt resultat exklusive
jämförelsestörande poster, mnkr

80,9
80,0
60,6
60,0

Exploateringsintäkter förväntas uppgå till 11,3
mnkr när året är slut med en budgetavvikelse
om 7,3 mnkr då det finns budgeterat 4,0 mnkr.

0,0

Resterande del av överskottet på
finansförvaltningen på 2,3 mnkr avser flera
mindre avvikelser.
Det första finansiella målet i kommunen är
ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster ska uppgå till minst
1,2% av intäkterna från skatteintäkter och
kommunal utjämning. För att kunna mäta
uppsatt mål ska kommunens resultat justeras
för jämförelsestörande poster. Nedan finns
specificerat vilka poster som klassificerats som
jämförelsestörande och resultat exklusive

66,1

Justeringsposterna kan även i år kopplas till
covid-19. Kommunen har likt förra året erhållit
bidrag både från Försäkringskassan avseende
merkostnader för extra sjuklönekostnader.
Ulricehamns kommun har klassificerat både
kostnaden och bidraget som
jämförelsestörande

Utfallet när det gäller avskrivningar och
kapitalkostnader förväntas bli 3,1 mnkr bättre
än budgeterat. Orsaken är att investeringarna
varit lägre än planerat.

I prognosen för finansförvaltningen ingår även
ett överskott för finansiella intäkter och
kostnader om totalt 8,3 mnkr. Den största
delen avser orealiserade vinster för
kommunens pensionsportfölj.
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Årets resultat exklusive jämförelsestörande
poster uppgår till 4,3% av skatteintäkter och
kommunal utjämning. Det är något högre än
föregående år (4,0%) och även med marginal
över målvärdet på 1,2%. Det stora positiva
utfallet beror till största delen på de extra
statliga generella bidragen som kommunen har
erhållit.
Investeringar
Investeringsutfallet per siste augusti uppgår till
57,8 mnkr. Prognosen för helår uppgår till
155,4 mnkr vilket är 196,8 mnkr lägre än
budget.
Den stora avvikelsen mot budget avser framför
allt projekten Stadsbibliotek, investeringar ITutrustning, om/tillbyggnad Hössna skola samt
Skola 7-9.
14

Nettoinvesteringar, mnkr

kommunens tillgångar som har finansierats
med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre
skuldsättning har kommunen.
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Den stora avvikelsen mot investeringsbudgeten
påverkar även kommunens nyupplåning under
året. Kommunens uppsatta mål var att
nyupplåningen inte skulle överstiga 250 mnkr
men ingen nyupplåning bedöms behövas göras
i år. Målet var satt utifrån den budgeterade
investeringsvolymen och i och med det lägre
utfallet så beräknas även målet om
nyupplåning uppnås.
Över tid är det önskvärt att kommunens
investeringar i så hög utsträckning som möjligt
finansieras via de medel som tillförs från den
löpande driften – om självfinansieringsgraden
över tid uppgår till minst 100 procent behöver
inga nya lån tas upp. Ulricehamns kommun
står inför stora investeringar framöver och
självfinansieringsgraden kommer att sjunka.
Under 2021 beräknas självfinansieringsgraden
till 94 procent utifrån prognosticerat resultat
och investeringsvolym. Detta är betydligt högre
än föregående år och beror på att
investeringarna inte har utförts i den takt som
budgeterat.

Självfinansieringsgrad, %
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Soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på
kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av

Kommunens soliditet per 2021-08-31,
inklusive samtliga pensionsåtaganden, enligt
den så kallade ”fullfondsmodellen”, uppgår till
49,4 procent. Kommunens funktion som
internbank inom koncernen påverkar
soliditeten med drygt 15 procentenheter. Utan
utlåningen till bolagen hade kommunens
soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden
2021-08-31 uppgått till 64,7 procent.
Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns
kommun har en stark finansiell ställning.
Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl.
internbank
64,7%
60%

50,1%

52,9%

54,1%

55,3%

2017

2018

2019

2020

40%
20%
0%
2021
(T2)

Sammanfattningsvis har Ulricehamns
kommun god ekonomisk ställning. De
finansiella målen för 2021 beräknas att
uppfyllas. Framtiden innebär utmaningar med
stora investeringar som kommer att belasta
kommunens ekonomi många år framöver.
Kommunen kommer att behöva hålla en god
resultatnivå för att självfinansieringsgraden av
investeringarna inte ska minska och därmed
skuldsättningsgraden öka. Om skulderna ökar
mer inför framtiden så kommer framtida
skattebetalares konsumtionsutrymme att
minska.

Lån
Kommunen fungerar som internbank för
bolagen inom koncernen. Kommunens
låneskuld uppgår per 2021-08-31 till
565 mnkr, samtidigt som utlåningen inom
kommunkoncernen, inklusive utlåning till
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 Parkgården (där samtliga andelar ägs inom
kommunkoncernen), uppgår till 550,1 mnkr.
Förändring mot föregående år avser förändring
i kommunens interna internbank där UEAB
och STUBO har sina lån.
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Den största delen av kommunens inlånade
medel avser alltså vidareutlåning till bolagen.

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

Kommunens låneskuld, mnkr
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565,0
475,0

475,0

475,0
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Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden uppgår till
97,9 mnkr per 2021-08-31. Till största delen
(86 mnkr) avser borgensåtangandet
kommunens dotterbolag Ulricehamns
Stadshus AB.
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Finansiella placeringar

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

Utlåning till bolagen, mnkr
631,5
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger
ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten i kommunen och bolagen
inom kommunkoncernen ska bedrivas. Med
finansverksamhet avses likviditetsförvaltning
och finansiering. Policyn är upprättad för att
begränsa finansiella risker och säkerställa
betalningsförmåga på kort och lång sikt.

Per 2021-08-31 uppgår det bokförda värdet på
placerade medel avseende pensioner till 126,6
mnkr, vilket är samma nivå som
marknadsvärdet på tillgångarna.
Pensionsportföljens värde har under 2021
stigit med cirka 10 procent på grund av en
stadig uppgång på börsen hittills i år. I
marknadsvärdet ingår orealiserad vinst om
totalt 14,9 mnkr per 21-08-31.

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–5
år. Per 2021-08-31 har kommunen en
genomsnittlig kapitalbindning på 1,3 år.

Finansiella placeringar, mnkr
Kapitalbindning

2021-08
1,3 år

2020

2019

1,5 år

121,6
120

1,8 år

115,1
104,1

Ränterisken är en annan del som regleras i
finanspolicyn. Räntebindningen i
låneportföljen ska spridas över tid enligt en
normportfölj.
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Balanskravsresultat
Ulricehamns kommuns prognosticerade
ekonomiska resultat 2021 innebär att
kommunallagens krav på ekonomi i balans är
uppfyllt. Av 2021 års ekonomiska resultat
bedöms inga ytterligare medel avsättas till
kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).
Efter tidigare års avsättningar uppgår
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr.
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott
att återställa.

Balanskravet, mnkr
2021 (P)

Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering av samtliga
realisationsvinster

2020

66,1 59,4
-11,7

-6,2

+ justering för realisationsvinster
enligt
undantagsmöjlighet

-

-

+ justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet

-

-

justering för orealiserade vinster
- och förluster i värdepapper

-10,9

-3,9

- justering för återföring av
orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

12,4

43,5 61,7

- reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

-

-

+ användning av medel från
resultatutjämningsreserv

-

-

Balanskravsresultat

43,5 61,7
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Väsentliga
personalförhållanden

funktionsnedsättning/korttid ökat pga. fler
barn i verksamheten samtidigt som vissa
assistansprojekt har kommit över till
kommunen från externa utförare.

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

Arbetad tid

Arbetad tid i
årsarbeten, månadsoch timavlönad
personal. (Med
årsarbete menas
summerad arbetstid
omräknad till
heltidstjänster)

Utfall
jan-jul
2021

Utfall
jan-jul
2020

Förändring

1 950

1 876

+74

Förvaltningen har som helhet ökat den
arbetade tiden med 74 årsarbetare (åa).
Huvuddelen av den ökade tiden ligger inom
personalgrupperna Barnskötare (17 åa),
Vårdbiträden (11 åa), Undersköterskor (7 åa)
och Stödassistenter/Stödbiträden (10 åa).
Den proportionerligt största orsaken till att
den arbetade tiden har ökat är att frånvaron
har minskat. Under perioden har
sjukfrånvaron minskat med motsvarande 16 åa
och övrig frånvaro såsom föräldraledigheter,
studier, kompledighet och fackliga ledigheter
med 1,0 åa.
Inom Sektor lärande har den arbetade tiden
framförallt ökat för barnskötare. Detta beror
bl.a. på att förvaltningen har öppnat en ny
förskola och har fler barn i verksamheten. Det
beror också på att Arbetsmarknadsenheten har
kunnat stödja Sektor lärande med personal
som finansierats via bidrag från
Arbetsförmedlingen. Därutöver har
speciallärarna ökat med 6,0 åa vilket är
kopplat till flexgrupper för elever med
neuropsykiatriska funktionshinder inom
grundskolan.
Inom Sektor välfärd har den arbetade tiden
ökat för vårdbiträden, undersköterskor och
stödassistenter/stödbiträden. Det beror på att
sektorn tagit in personal för att täcka för annan
personal som går ÄO-lyftet. Samtidigt har
behovet av personal inom verksamhetsområde

Vid en uppdelning av den arbetade tiden
mellan månads- och timavlönade kan
förvaltningen konstatera att tiden har ökat för
månadsavlönad personal med motsvarande 91
åa och minskat för timavlönad personal med 17
åa. Tiden för timavlönade har minskat främst
inom Sektor välfärd. Minskningen av
timavlönade 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
2021
Sjukfrånvaro, %
Långtidssjukfrånvaro/
total sjukfrånvaro, %

Utfall Förändjan-jul
ring
2020

7,0

7,9

-0.9

38,3

35,7

+2,6

Den totala sjukfrånvaron har minskat medan
långtidssjukfrånvarons andel av den totala
sjukfrånvaron har ökat.
Den sjunkande sjukfrånvaron återspeglar ett
strukturerat arbete med och en anpassning till
de förutsättningar som har gällt under
pandemin. Ett ökat medvetande, rutiner för att
skydda personal, elever och brukare, ett ökat
inslag av hemarbete och att fler brukare och
personal har vaccinerats bedöms ha bidragit
till att sjukfrånvaron har minskat.
Sjukfrånvaro, i %
2021
2 020
Jan -jul
jan -jul
Kv Män
Kv Män

Förändring
Kv
Män

-29 år
8,9
30-49 år 7,3
50 år8,0

4,8
3,8
5,1

6,7 4,8
8,4 5,5
9,5 6,3

2,2
-1,1
-1,5

0,0
-1,7
-1,2

Totalt

4,5

8,6 5,6

-0,8

-1,1

7,8
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Trots minskad sjukfrånvaro totalt så har
sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år
ökat. Ökningen gäller kvinnor och främst inom
verksamheterna vård och omsorgsboende,
hemtjänst, hemsjukvård och förskola.
De personalgrupper som sticker ut mest i
sjukfrånvarostatistiken är köks- och
måltidsarbete samt vårdbiträden med en
frånvaro på 11,2% respektive 10,7 %. Dessa
personalgrupper har också haft en ökning
jämfört med föregående år.
Gemensamt för grupperna är att de arbetar
nära sina ”kunder” och att det därför har varit
särskilt viktigt att följa anvisningen om att
stanna hemma vid symtom och därmed
minimerar risken för att sprida smitta. Det kan
samtidigt finnas anledning att ytterligare
analysera dessa tendenser.

Antalet långtidssjuka har minskat något
jämfört med samma period 2020 men är i
förhållande till tidigare år relativt konstant.
Det finns anledning att trycka på att stora delar
av förvaltningen arbetat under ansträngda
förhållanden under pandemin. Vi behöver
därför ha särskild uppmärksamhet på
utvecklingen av antalet långtidssjuka och vara
beredda att sätta in insatser för att minska
effekterna av detta.

Personalomsättning, %

2021
jan-jul

2020
jan-jul

3,9

4,3

Långtidssjukfrånvaro, andel

Totalt

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

Endast tillsvidareanställd personal ingår och
pensionsavgångar är exkluderade. Redovisningen avser
endast externa avgångar.

2021
2020
jan-jul jan-jul

Förändring

Kvinnor

38,9

35,3

+3,6

Män

31,6

34,1

-2,5

38,3

35,7

+2,6

Totalt

Personalomsättningen har minskat i
förhållande till samma period förra året. Detta
är sannolikt ett resultat av att
arbetsmarknaden har försämrats och den
allmänna osäkerhet som följer på pandemin.

Personalomsättning första linjens
chefer

Andelen av den totala sjukfrånvaron som är
långtidssjukfrånvaro har ökat i förhållande till
2020 medan männens långtidssjukfrånvaro
har minskat.

%
jan-jul
2021
6,5

%
Förjan-jul ändring
2020
+3,8

Den största procentuella minskningen ligger
inom verksamhet förskola samtidigt som
långtidsjukfrånvaron inom Sektor välfärd ökat.

Kommunen i
procentandelar

När den totala sjukfrånvaron minskar så ökar
därför andelen med långtidssjukfrånvaro.

Personalomsättningen för första linjens chefer
har ökat i förhållande till samma period förra
året. Antalet chefer som lämnat förvaltningen
är totalt fem varav en är åter i förvaltningen.
Det kan vara en signal på att arbetsmarknaden
för chefer håller på att öppna sig och innebär
samtidigt att vi behöver hålla ett öga på våra
chefers arbetsmiljö och kanske främst på de
mest personalintensiva arbetsplatserna.

Långtidssjukfrånvaro, antal
Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per
månad
2021
jan-jul
Totalt

101,4

2020 Förändring
104,7

2,7

-3,3
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Förväntad utveckling
I budgetpropositionen för 2022 bedöms
tillväxten i svensk ekonomi bli stark 2021 och
2022. Regeringens skatteunderlagsprognos
visar starkare utveckling i närtid men svagare
på längre sikt. Tillväxten drivs bland annat av
en stark utveckling av hushållens konsumtion
när allt fler är vaccinerade och restriktioner är
på en låg nivå. I takt med att efterfrågan i
ekonomin stiger väntas också utsikterna på
arbetsmarknaden förbättras, men vissa
grupper har fortsatt problem.
Regeringen har, utifrån Folkhälsomyndighetens samlade bedömning, beslutat att
gå vidare i planen för att avveckla
restriktionerna till steg 4 den 29 september
2021. Exempelvis tas begränsningarna bort för
hur många som får delta i en allmän
sammankomst eller en offentlig tillställning
samt att kravet på sittande servering på
restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också
bort och en successiv återgång till
arbetsplatsen kan inledas. Hur detta kommer
att påverka pandemisituationen i Västra
Götalandsregionen, och därmed Ulricehamn,
är svårt att veta i skrivande stund. Likaså råder
en ovisshet gällande hur smittspridningen,
restriktioner och vaccinationsprogrammen
kommer att utvecklas i olika länder, liksom
kring den ekonomiska politiken. Konjunkturutsikterna bör därför ses som något osäkra.
På det mer lokala planet påverkas Ulricehamns
kommuns utveckling av stora planerade
investeringar, både i den kommunala
verksamheten och i de kommunala bolagen.
Utfallen av dessa projekt kommer att ha stor
betydelse för den finansiella utvecklingen
framåt.
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Finansiella rapporter
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Resultatrapport
Resultatrapport koncernen
Belopp i mnkr

2021
Not

2020

Tertial 2
1,2
3,5
4,5,6

327,7

543,4

-1 175,2

-1 797,6

-88,6

-141,6

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

7

-936,1
767,6

-1 395,8
1 099,1

Generella statsbidrag och utjämning

8

280,4

399,5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

9

111,9
12,8

102,8
27,6

-3,1
6
121,6

-20,3
69
110,1

121,6

110,1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/ Nedskrivningar

Finansiella kostnader

10

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Resultatrapport kommunen
Belopp i mnkr

2021
Not

2020

Tertial 2

2021

2021

Budget

Prognos

1,2
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

3,5
4,5,6,28

Avskrivningar/ Nedskrivningar

159,1

261,1

208,5

231,1

-1 074,1

-1 618,2

-1 641,5

-1 647,7

-52,7

-77,3

-83,3

-79,5

-1 434,4
1 099,1

-1 516,3
1 116,8

-1 496,1
1 148,2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

7

-967,7
767,6

Generella statsbidrag och utjämning

8

280,4

399,5

411,8

400,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

9

80,3
15,9

64,2
15,6

12,3
11,6

52,1
18,1

10

-2,7

-20,4

-5,9

-4,1

59,4

18,0

66,1

59,4

18,0

66,1

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

93,5
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Kassaflödesrapport
Belopp i mnkr

Kommunen
Not

210831

201231

93,5

59,5

42,2

84,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

11

-2,7

-3,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

133,0

140,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-11,0

-3,9

Ökning/minskning förråd och varulager

-0,3

1,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-59,9

-17,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHET

61,7

155,0

Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-58,3

-194,5

0,0

0,8

Erhållna investeringsbidrag

0,5

2,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

-57,8

-191,1

Nyupptagna lån

0,0

90,0

Övriga skulder

0,0

1,1

Amortering av långfristiga skulder

0,0

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-2,8

-

0,0

61,8

0,0

-

Ökning långfristigt placerade medel

-0,6

-5,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

-3,4

147,6

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

0,5
203,4

111,5
91,9

Likvida medel vid periodens slut

203,9

203,4
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Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Koncernen

Kommunen

210831

2020

210831

2020

12

4,0

10,6

4,0

5,0

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

13

2 190,7

1 431,2

912,5

932,4

-Maskiner och inventarier

14

72,0

815,4

68,0

76,8

-Övriga materiella anläggningstillgångar

15

TILLGÅNGAR

1,2,23,26,27

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

16

135,2

140,1

105,3

2 381,8

1 120,6

1 114,5

192,8

181,4

898,4

884,1

2 619,3

2 573,8

2 019,0

2 003,6

17

2,7

2,7

2,6

2,7

13,9

13,3

9,4

9,1

18

119,1

132,5

95,9

84,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

163,8
2 426,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd
-Fordringar
-Kortfristiga placeringar
-Kassa och bank

220,0

214,0

203,9

203,4

Summa omsättningstillgångar

353,0

359,8

309,2

297,3

2 979,0

2 936,3

2 334,8

2 303,6

121,6

110,1

93,5

59,5

51,4

51,4

51,4

51,4

-Övrigt eget kapital

1 705,9

1 527,6

1 357,0

1 297,5

Summa Eget Kapital

1 878,9

1 689,1

1 501,9

1 408,4

20,22

15,6

14,8

15,6

14,8

21

33,6

36,2

31,1

33,7

49,2

51,0

46,7

48,5
572,6

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
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-Årets resultat
-Resultatutjämningsreserv

Minoritetsintressen
Avsättningar
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
-Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

24

780,8

840,6

572,1

Kortfristiga skulder

25

270,1

355,6

214,1

274,1

Summa Avsättningar och Skulder

1 050,9

1 247,2

786,2

846,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

2 979,0

2 936,3

2 334,8

2 303,6

OCH SKULDER

24

Noter, upplysningar

25

Noter, upplysningar
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.
Delårsbokslutet är upprättat utifrån RKR R17 vilket
innebär att rapporten är något förenklad mot
årsredovisningen.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår juridiska
personer där kommunen har varaktigt betydande
inflytande över verksamhet, mål och strategier. Där
kommunen inte har ett betydande inflytande kan en
juridisk person ändå ses som kommunalt
koncernföretag om den har särskild betydelse för
kommunens verksamhet eller ekonomi.
Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
I delårsrapporten redovisas sammanställd
redovisning avseende resultat- och balansräkning.
Värderings- och omräkningsprinciper
Immateriella och materiella anläggningstillgångar i
kommunen är redovisade med anskaffningsvärde
avdraget med avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip.
Värdering av placeringar (pensionsportföljen) har
gjorts post för post till verkligt värde i enlighet med
införandet av Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning. I enlighet med kapitel 7 §
6 anges att finansiella instrument som innehas för
att generera avkastning eller värdestegring ska
värderas till verkligt värde. Övriga finansiella
anläggningstillgångar är värderade till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Redovisning av leasing sker inte helt enligt
rekommendation R5 Leasing från Rådet för
kommunal redovisning. Delar av kommunens
leasingåtaganden ska klassificeras som finansiell

leasing och redovisas som anläggningstillgång
respektive skuld i balansräkningen. I dagsläget
redovisas all leasing som operationell. Kommunen
har som avsikt att under 2021 följa
rekommendationen men har i dagsläget inte
inventerat samtliga hyresavtal och har därmed inte
en sammanställd information som krävs för att
erhålla en korrekt redovisning.
Extraordinära och jämförelsestörande poster
En post klassificeras som extraordinär om följande
tre kriterier är uppfyllda samtidigt.
1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov till
posten saknar ett tydligt samband med den
ordinarie verksamheten.
2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att
den inte kan förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.
3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser
eller transaktioner som inte är extraordinära men
sin avviker från det normala och viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder. Ulricehamns kommun redovisar poster
som överstiger 1 mnkr som jämförelsestörande.
Jämförelsestörande poster redovisas i separat not se
sidan 29 not 5.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners
decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR R2 intäkter.
Övriga intäkter
Statliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas
bland långfristiga skulder och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod.
Gatukostnadsersättningar och övriga
investeringsbidrag redovisas över resultaträkningen
året de erhålls. Se även under ”förändrade
redovisningsprinciper”.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Normalt har följande avskrivningstider tillämpats 3,
5, 10, 15, 20, 33 och 50 år.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt
(till exempel verksamhetsförändringar,
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teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det
bokförda restvärdet understiger 500 000 kr. Om en
ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara
kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras
den normalt bara om det oavskrivna beloppet för
tillgången överstiger 500 000 kr.
Från och med 2015 redovisar Ulricehamns kommun
anläggningstillgångar i olika komponenter i de fall
nyttjandetiderna för olika delar i en anläggning
väsentligt skiljer sig åt, i enlighet med RKR R4.
För anläggningar som komponentindelas tillämpas
följande avskrivningstider:
Byggnader: 15, 20, 40, 50, 60 och 90 år.
Markanläggningar: 10, 20, 25, 40, 60 år samt ingen
avskrivning.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill
säga lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till 50 000 kr och gäller som
gräns för materiella tillgångar.
Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad
som anläggningstillgång. Portföljens förvaltning
regleras i av fullmäktige antaget reglemente.
Pensionsportföljen värderas till marknadsvärde i
enlighet med RKR R7.
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller
skulder redovisas per likviddagen. Finansiella
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
värderas till anskaffningsvärdet.
Avsättningar

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

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt gällande RIPS 19
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 2021.
Ulricehamns kommun redoivsar avtalspensionerna
enligt blandmodellen vilket inebär att samtliga
pensioner till och med 31 december 1997 som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Utbetalning av ansvarsförbindelsen redovisas som
en kostnad i resultaträkningen. De pensioner som
har intjänats från och med 1 januari 1998 redovisas
som en kostnad under intjänandeåret
Pensionsåtaganden för anställda i de företag som
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN
(Bokföringsnämnden) K3. För avtal med
samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om
inget annat är känt görs beräkningen utifrån att
ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild
avtalspension redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbetalningar.

Not 2 Uppskattningar och
bedömningar
Avsättningar
I kommunens balansräkning finns en avsättning för
kommunens deponi. Sluttäckning av deponin pågår
och ska vara klar 2023 enligt upprättad tidsplan
2013. I den upprättade prognosen finns en
uppskattad kvarstående sluttäckningskostnad på
31,4 mnkr. 4,6 mnkr är planerade för 2021, 2,7
mnkr har använts per 21-08-31. Prognosen
uppdateras löpande utifrån utfört arbete och
uppskattningar och bedömningar av framtida
arbete. Dotterbolaget Ulricehamns energi AB
ansvarar för denna bedömning.
Inga egna uppskattningar eller bedömningar har
gjorts i kommunens redovisning gällande
exploatering, pensioner eller övriga avsättningar

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

Not 6 Revisionskostnader

Not 3 Verksamhetens intäkter

Verksamhetsknutna bidrag
Avgifter
Försäljning, hyror
Övriga intäkter
Totalt

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
70,2 124,9
27,8
43,4
51,7
82,6
9,4
10,4
327,7 543,4 159,1 261,1

Not 4 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader
Kostnader för
pensioner

Koncernen
Kommunen
202108 202012
202108
696,5
62,0
33,1
132,8
149,8

Bidrag
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Totalt

1 175,2 1797,6

202012
1 021,3
86,1
50,6
192,8
267,5

1 074,1 1 618,2

Not 5 Jämförelsestörande poster
Koncernen
Kommunen
202108 2020 202108 2020
Intäkter
Bidrag från Försäkringskasssan
sjuklönekostnader covid-19
Bidrag från Socialstyrelsen
merkostnader covid-19

Totalt

6,6

16,4

5,2

12,7

11,8

29,1

6,6
5,2

11,8

16,4
12,7

29,1

Kostnader
Sjuklönekostnader covid-19
Merkostnader covid-19
Uppbokning
flexskuld,
Merkostnader
Covid -19
engångseffekt

6,6
7,6

11,7
14,3

6,6
7,6

4,3

11,7
14,3
4,3

Not 6 Revisionskostnader
intäkter
Kostnader
räkenskapsrevision

Kommunen
202108 2020

Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda
Totalt räkenskapsrevision

0,2
0,1
0,3

0,4
0,1
0,5

Kostnader för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda
Totalt övrig revision

0,4
0,1
0,5

0,6
0,2
0,8

Total kostnad för revision

0,8

1,2

Not 7 Skatteintäkter

Preliminära
skatteinbetalningar under året

Kommunen
Kr/invånare 202108 202012
750,3 1 122,7
755

SKR's prognos för årets
avräkningslikvid

14,2

30,3

14,2

30,3

-17,6

4,9

-6,0

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 694
Slutavräkning föregående års
skatteintäkter
-715
Prognos enligt SKR i
föregående års bokslut
197
Slutavräkning enl SKR
Att korrigera för året

767,7 1 099,1

Summa skatteintäkter

Not 8 Generella statsbidrag och
utjämning
Kommunen
202108 202012
166,6 243,7

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/bidrag
Utjämningsbidrag LSS
Kommunal fastighetsavgift
Extra Generellt statsbidrag avseende
mottagning av flyktingar

2,6
48,9
9,8
38,8
13,7

Totalt
Totalt

12,4

5,4
25,2
21,9
50,5
52,8

280,4 399,5

Not 9 Finansiella intäkter

Räntor likvida medel
Räntor utlämnade lån
Utdelning aktier
Övriga finansiella intäkter
Totalt

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
0,0
0,0
3,6
5,2
0,5
0,7
11,8
9,7
12,8

27,6

15,9

15,6

Not 14 Maskiner och inventarier

Not 10 Finansiella kostnader

Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
2,3
5,0
15,4
0,4

Totalt

3,1

20,3

2,7

20,4

Not 11 Specifikation av ej
likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för upplösning av bidrag till
statlig infrastruktur

Kommunen
202108 202012
52,7
77,3
0,8
-0,5
0,1

-0,2

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster

-11,4

7,9

Totalt

42,2

84,5

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från el. till annat slag av tillgång
Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Redovisat värde vid periodens slut
Kommunen
202108 202012
5,0
5,9
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,7
0,0
0,0

4,0

5,0

0,0
0,0
-17,0
0,0

0,0
0,0
-26,1
0,3

68,0

76,8

Not 15 Övriga materiella
anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från el. till annat slag av tillgång

Not 12 Immateriella
anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

Kommunen
202108 202012
76,8
74,5
8,3
28,1
0,0
0,0

Kommunen
202108 202012
105,3
74,5
40,5
66,5
-5,7 -35,6
140,1

105,3

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar
Långfristiga placerade medel för
pensioner fordringar
Långfristiga
Summa finansiella anläggningstillgångar

Kommunen
202108 202012
220,5
220,6
126,6
115,1
551,3
548,4
898,4

884,1

Not 13 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

Kommunen
202108 202012
932,4 850,3
14,8 134,1
0
-2,5

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

0,0
0,0
-34,7
0,1
0,0

0,0
0,0
-49,6
0,1
0,0

Redovisat värde vid periodens slut

912,5

932,4
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Not 19 Eget kapital kommunen

Aktier och andelar

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

Kommunen
Antal 202108 202012
10,0
10,0
10 000
19,2
19,2
0,0
0,0
1,2
1,2
190,1 190,1

Totalt

220,5 220,5

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser
inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr
samt extra medlemsinsats för 2021 om 2,3 mnkr för Ulricehamns
kommun. Ulricehamns kommuns totala andelskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2021-08-31 till 23,2
mnkr.

126,6 115,1

Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Kallbadhusförening
STUBO AB
Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7
Kommuninvest förlagslån*

Kommunen
202108 202012
244,6 248,1
1,2
1,2
261,1 254,8
44,3
44,3
0,0
0,0
608,6 610,6

Totalt

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur
Kommunen
202108 202012
2,6
2,7

Bidrag GC-väg utmed väg 1829 *

* 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 18 Fordringar

Totalt

Vid årets början
Omföring av föregående års
resultat
Avsättning till
resultatutjämningsreserv
Årets resultat

51,4

1 297,6
59,4

59,4
-59,4

Vid årets slut

51,4 1 357,0

93,5

93,5

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension, särskild avtalspension
Personalförändringar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt

14,8
-0,6
0,0
0,0
0,1
0,2
0,7
0,4

15,3
-0,8
0,0
0,0
0,3
-0,1
0,0
0,1

Utgående avsättning

15,6

14,8

Not 21 Övriga avsättningar

Långfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordringar på staten
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Årets
resultat

Kommunen
202108 202012

Kommunen
202108 202012
46%
71%
54%
29%
0%
0%
14,9
7,6

Totalt placerat

Övrigt
eget
kapital

Not 20 Avsättningar pensioner

Långfristigt placerade medel för pensioner

Räntebärande inkl. fonder
Aktier inkl. fonder
Likvida medel
Årets avkastning

Resultatutjämningsreserv

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
5,7
6,8
59,1
56,2
30,0
19,2
1,1
2,7
119,1 132,5

95,9

84,8

Kommunen
202108 202012
Slutttäckning deponi
Ingående värde
Avsättningar under året
Ianspråkstaget under året
Förändring av nuvärdet

32,5
0,0
-2,7
0,0

36,8
0,0
-3,3
0,0

Utgående avsättning

29,8

32,5

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

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

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

Utgående avsättning

0,0

0,0

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

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

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

Utgående avsättning

1,2

1,2

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

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

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

Utgående avsättning

0,0

0,0
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Not 22 Pensionsavsättningar

Särskild avtals/ålderspension
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
Pensionsavtal förtroendevalda
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Kommunen
202108 202012
0,0
0,0
2,0
2,2
10,5
9,7
12,6

11,9

3,0

2,9

15,6

14,8

Not 23 Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser i balansräkning

Kommunen
202108 202012
24,3
14,8

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse

348,2

436,8

Summa pensionsförpliktelser

372,5 451,6

Finansiella pensionstillgångar
-Marknadsvärde 126,6 mnkr
Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser

126,6

115,1

245,9

336,5

Not 24 Långfristiga skulder

Långfr. lån, Kommuninvest
Skuld för investeringsbidrag
Totalt

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
565,0 475,0
7,1
7,5
780,8 840,6 572,1 572,6

Not 25 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder o moms
Semesterlöneskuld
Okompenserad ö-tid
Flexskuld
Anställdas skatter
Arbetsgivaravgifter
Pensionssk inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
Övriga interimsskulder
Totalt

Koncernen
Kommunen
202108 202012 202108 202012
32,0
53,7
5,6
16,0
51,4
62,6
1,1
1,2
3,7
4,3
17,9
18,9
20,8
22,6
24,3
61,5
1,9
3,0
55,4
30,4

Not 26 Pensionsförpliktelser som inte
tagits upp bland skulderna eller
avsättningarna

Pension till efterlevande
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
Livränta
PA-KL och äldre utfästelser

Kommunen
202108 202012
6,5
7,3
295,7 295,7
45,4
55,8
0,6
0,0

Summa
Löneskatt

348,2
84,6

351,5
85,3

Utgående ansvarsförbindelse

432,8 436,8

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser

Stadshus AB
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
Förlustansv egna hem
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening
Ulricehamns IF
Kommunala hyresgarantier
Totalt

Kommunen
202108 202012
86,0
96,0
0,0
0,0
0,2
0,2
7,2
7,4
4,3
4,5
0,2
0,2
97,9 108,3

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 293
kommuner som per 21-06-30 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 532 635 mnkr och totala tillgångar till 547
145 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 872,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
900,7 mnkr.

270,1 355,6 214,1 274,1
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Not 28 Leasingavgifter lös egendom
2021-08-31 2020-12-31
Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

Internränta
2,4
2,3
0

2,6
3,1
0

4,7

5,7

Operationell leasing - datautrustning
Framtida minimileaseavgifter förfaller
enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0
0
0

0
0
0

Internhyror

Gemensam administration
Ekonomifunktionen, HR och kommunikation ingår i
kommunledningsstaben och fördelas inte ut på
övriga verksamheter.
IT- och fastighetskostnader betalas av verksamheter
som nyttjar deras tjänster/lokaler. Detta debiteras
internt till ett självkostnadspris.

Not 30 Justeringsposter
driftredovisningen

Nuvärdet av minimileaseavgifterna
förfaller enligt följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år

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

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

Finansiella leasingavtal vars avtalstid
överstiger 3 år
Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

inom Offentlig sektor (försäkringar och
avtalspensioner).

0
0
0

Not29 Redovisningsprinciper i
driftredovisningen
PO-pålägg
Ulricehamns Kommun har under året använt SKRs
nivå på personalomkostnadspålägget (PO) vilket
2021 är 40,15% (40,15%). I PO-pålägget ingår
arbetsgivaravgifter samt avgifter som bestäms i
kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna

0
0
0
202108

202012

Finansiella intäkter
Kommunen

15,9

20,4

Finansiella kostnader

-2,7

-15,6

1 048,0

1 498,6

1 061,2

1 493,8

Skatteintäkter och2016
2015
statsbidrag
Stadshus AB
Totalt
97,5
99,0
Ulricehamns nr 7,
Parkgården, Bostadsrätter

10,2
30,8
Förlustansv egna hem

0,3
1,0
Fotbollshall Ulricehamn Ek
förening
8,0
8,3
Ulricehamns IF
5,3
5,4
Totalt
121,3
144,5
32

Driftredovisning
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Driftredovisning
Ansvarsområde i mnkr
Not

Budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse
mot budget

Utfall
tertial 2

2020

29

Kommunledningsstab

107,1

105,7

1,4

65,4

101,5

69,9

68,9

1,0

42,5

66,0

574,3

570,8

3,5

379,7

548,0

16,0
90,6

13,0
90,9

3,0
-0,3

5,8
60,8

12,3
66,5

141,6
278,2

141,0
271,1

0,6
7,0

92,0
182,4

29,6
*

47,8

54,6

-6,8

38,7

*

663,6

664,1

-0,5

432,9

628,9

43,8

44,0

-0,2

29,3

47,8

Förskola

142,8

141,6

1,2

93,0

132,8

Grundskola

281,8

282,7

-0,9

183,9

265,0

Tingsholm
Skolutveckling och stöd

166,5
28,7

167,1
28,7

-0,6
0,0

108,1
18,7

158,7
24,5

93,7

92,3

1,4

58,9

87,7

664,3
2 172,9

679,3
2 181,1

15,0
8,2

454,6
1 434,2

646,7
2 078,8

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

1 508,6

1 501,8

6,8

979,5

1 432,0

Totala intäkter finansförvaltningen
Totala kostnader finansförvaltningen

1 642,7
114,6

1676,3
107,0

33,7
-7,6

1 133,5
60,0

1 612,0
119,3

1 528,1

1 569,3

41,3

1 073,5

1 492,7

0,0
1,5

0,0
1,5

0,0
0,0

0,0
0,5

0,0
1,2

1,5

1,5

0,0

0,5

1,2

18,0

66,1

48,1

93,5

59,4

Justeringsposter, del av finansförvaltningen 30

-1 534,3

-1 562,2

-27,9

-1 061,2

-1 493,8

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*

-1 516,3

-1 496,1

20,2

-967,7

-1 434,4

Sektor miljö- och
samhällsbyggnad
Sektor välfärd
- varav:
Sektorstöd välfärd
Individ och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Hemtjänst och hemsjukvård
Vård och omsorgsboende
Sektor lärande
- varav:
Sektorstöd lärande

Sektor service
Totala intäkter kommunstyrelsen
Totala kostnader kommunstyrelsen

SUMMA FINANSFÖRVALTNING
Totala intäkter revision
Totala kostnader revision

SUMMA REVISION
SUMMA FÖRVALTNINGEN
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Verksamheternas prognostiserade ekonomiska
utfall är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt
uppgår till 6,8 mnkr. Nettobudgeten för
verksamheterna uppgår till 1 509 mnkr. Den
positiva budgetavvikelsen avser framförallt
ökade intäkter om 15,0 mnkr samtidigt som
kostnaderna avviker negativt mot budget med
8,2 mnkr. Enligt prognosen för 2021 redovisar
samtliga sektorer förutom lärandet ett
överskott mot budget.
+ Kommunledningsstab

+1,4

+ Sektor miljö och samhällsbyggnad

+1,0

- Sektor välfärd

+3,5

- Sektor lärande

-0,5

- Sektor service

+1,4

- Summa
kommunstyrelsen

+6,8

- Revision

+0,0

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr

40
30

Sektor miljö- och samhällsbyggnads
prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 1,0
mnkr, vilket främst härrörs till lägre kostnader
för köp av tjänster än budgeterat.
Sektor service budgetavvikelse uppgår till 1,4
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror
framförallt på personalkostnaderna då
verksamheten fått ersättning av staten vid
sjukfrånvaro samtidigt som vakanser inte har
kunnat ersättas fullt ut. Sektorn har även haft
lägre kostnader både för livsmedel och för
lokalvård på grund av pandemin. Inom
sektorns överskott ryms också ett underskott
om -1,5 mnkr för kultur och fritid, vilket dels
beror på lägre intäkter och dels museibranden
där det finns oklarheter kring
försäkringsbeloppet.
Kommunledningsstabens positiva
budgetavvikelse på 1,4 mnkr består framförallt
av ett överskott avseende posten ram i balans,
+1,0 mnkr, samt ett mindre överskott gällande
lönepotten.
Utanför kommunstyrelsen så beräknar
revisionen ett resultat enligt budget.

29,7
23,4

20

14,3

13,9
6,8

10
0
-10

Skolutveckling och stöd prognostiserar ett
nollresultat för året.

2017

2018

2019

2020 2021(P)

Sektor välfärds budgetavvikelse uppgår till 3,5
mnkr. Framförallt genereras det av större
intäkter av statsbidrag än planerat, 3,0 mnkr,
vilket redovisas hos central ledning. Vård- och
omsorgsboende lägger en minusprognos på 6,8 mnkr. Detta underskott möts upp av en
plusprognos på hemtjänst och hemsjukvård på
7,0 mnkr. Dessa större avvikelser beror, liksom
2020, främst på ett större antal tomma platser
på vård- och omsorgsboende. IFO
prognostiserar -0,3 mnkr och
funktionsnedsättning 0,6 mnkr.

Utfallet för finansförvaltningen är 41,3 mnkr
bättre än budgeterat. Intäkterna från skatter
och generella statsbidrag är 20,3 mnkr högre
än budgeterat. Utfallet när det gäller
avskrivningar och kapitalkostnader är 3,1 mnkr
bättre än budgeterat på grund av att
investeringarna inte nått upp i budgeterad
nivå. Exploateringsintäkterna förväntas ge ett
budgetöverskott om 7,3 mnkr.
Nettot av finansiella intäkter och kostnader
visar ett överskott på totalt 8,3 mnkr, vilket till
största delen avser orealiserade vinster för
kommunens pensionsportfölj.
Resterande del av överskottet på
finansförvaltningen på 2,3 mnkr avser flera
mindre avvikelser.

Sektor lärandes budgetavvikelse uppgår till 0,5 mnkr. Sektorn tilldelades under våren ett
budgettillskott på 3,3 mnkr, vilket täcker upp
för ökade kostnader för skolskjutsar samt
uteblivna statsbidrag. Verksamheten förskola
prognostiserar ett budgetöverskott på 1,2 mnkr
vilket framförallt beror på lägre
personalkostnader än budgeterat. Verksamhet
grundskola och Tingsholm beräknar mindre
underskott på -0,9 mnkr respektive -0,6 mnkr.
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Investeringsredovisning
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Investeringsredovisning
Projekt, belopp i mnkr

Budget
2021

Utfall janaug 2021

Prognos
2021

Avvikelse
2021

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

36,5

3,3

6,0

30,5

Stadsbibliotek

35,0

0,7

3,2

31,8

Investeringar i IT-utrustning

23,7

6,0

13,0

10,7

Reinvesteringar fastigheter, utbyte komponenter

21,8

12,0

21,8

0,0

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

20,7

3,4

20,7

0,0

Om/tillbyggnad Hössna skola

20,0

1,1

8,0

12,0

Gator, vägar och trafikåtgärder

17,0

11,2

16,7

0,3

Markförvärv och exploateringsverksamhet

15,0

0,2

7,2

7,8

Skola 7-9

15,0

0,0

0,0

15,0

Ny skola F-6 i Ulricehamn

14,3

1,8

5,0

9,3

Genomförande av detaljplaner

14,3

1,7

2,9

11,4

Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven

12,0

0,6

2,5

9,5

Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen

9,1

4,8

10,1

-0,9

Grovterrassering Rönnåsen etapp 1

7,1

0,3

0,3

6,8

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg

7,0

0,0

0,1

7,0

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt

6,5

0,0

0,0

6,5

Energieffektiviseringar/tillgänglighetsanpassningar

6,2

0,3

1,4

4,9

Lokalanpassning Maskinvägen 6

6,0

0,1

4,5

1,5

Diverse verksamhetsinventarier

5,6

1,4

5,6

0,0

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn

5,0

0,0

0,0

5,0

Samverkanshus Gällstad

4,9

2,0

2,3

2,7

Sim- och sporthall
Övriga projekt mindre än 5 mnkr
Summa

Investeringsbudgeten för 2021, inklusive
ombudgeteringar på 67,9 mnkr, uppgår till
352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med
augusti uppgår till 57,8 mnkr. Prognosen för
investeringsutfallet 2021 uppgår till 155,4
mnkr vilket är 196,8 mnkr lägre än årets
budget.
Projektering pågår inför nybyggnad av
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid
Ryttershov. Programhandlingar har tagits fram
inför fortsatt projektering. Dessa preciserar
byggherrens krav och önskemål om den
blivande byggnaden samt kartlägger
förutsättningar och villkor som kan påverka
den projekteringen. Därefter projekterar man
fram förfrågningsunderlag för
utförandeentreprenad (all projektering
genomförs av beställaren). Beslut om
projektering av systemhandlingar och
förfrågningsunderlag inväntas. Bedömningen
är att förfrågningsunderlag kan vara klart
vintern 2021 och därefter kan anbudsförfrågan
ske med byggstart under 2022. Troligtvis

3,0

0,0

0,0

3,0

46,4

7,0

24,3

22,1

352,2

57,8

155,4

196,8

genomförs byggnationen i tre etapper och kan
stå helt färdigt årsskiftet 2025/26.
Projektering av nytt stadsbibliotek pågår och
nya kalkyler har tagits fram för avstämning av
ekonomin inför den upphandling som
planeras. Det har i samband med
bygglovsansökan uppdagats felaktigheter i
detaljplan. Rättelse har utförts och vunnit laga
kraft, arbete med att anpassa utformningen till
den nya rättade detaljplanen pågår. Försening
minst ett halvår, med sannolikt färdigställande
hösten 2023.
Beslut har tagits om att utreda och planera för
två högstadieskolor i centralorten och en
högstadieskola i Timmele. Delar av en
programhandling har tagits fram för att få en
helhetsbild av nödvändiga ombyggnader inför
en fortsatt projektering.
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Förslagshandlingar finns framtagna som
beskriver framtida behovet av lokaler. Om- och
nybyggnad behöver genomföras för att
lokalerna skall motsvara behovet. Innan
projektering kan inledas behöver ytterligare
utredning genomföras av förvaltningen.
Projektering av ny F-6 skola pågår.
Detaljplanearbetet har påbörjats och
projektering genomförs parallellt med
planarbetet. Programhandlingar och skisser
har tagits fram och har presenterats. Inväntar
godkännande att projektera fram
systemhandlingar och förfrågningsunderlag.
Projekt samverkanshus Gällstad är kraftigt
försenat. Utredning har visat att ett
hundraårsregn på platsen vore problematiskt.
Det har försenat detaljplanearbetet och
därmed projekteringen av mark. Det leder till
fördyringar om hela tomten måste höjas
kraftigt och om andra åtgärder är nödvändiga
för att ta hand om vattnet. Projekteringen blir
utdragen och kommer också påverka
ekonomin negativt. Nu är tidsplanen för ny
detaljplan utsträckt till efter årsskiftet 2021. I
så fall är en byggstart hösten 2022 möjlig.
Projektet för byggandet av en ny simhall
behöver komma igång för att minimera risken
för att akut få stänga den gamla. Utredning av
betongkonstruktionen är genomförd.
Utredning av övriga byggnadsdelar är också
genomförd eftersom de varit hårt utsatta för
fukt inifrån. Förstudie med alternativ till att
bygga om genomfördes våren 2019. Ny simhall
bör byggas för att få en långsiktig funktion och
ekonomi samt ett bredare utbud.
Programhandlingar bör tas fram inför fortsatt
projektering. Dessa preciserar byggherrens
krav och önskemål om den blivande byggnaden
samt kartlägger förutsättningar och villkor som
kan påverka den kommande projekteringen.
Avsatta medel för IT-investeringar kommer
inte att förbrukas under året. På grund av
pandemin är det stora leveransproblem när det
kommer till teknisk utrustning. Bristen på
komponenter gör det svårt för företagen att
tillverka enheterna. Problem med logistiken
försenar också leveranserna. Hur hösten
kommer att se ut vad gäller leveranser är svårt
att sia om. Likt förra året kommer det bli
aktuellt med en ansökan om att ombudgetera
medel till 2022, för att på sikt komma ikapp
med utbyten av enheter.

Asfaltering av Handelsträdgården samt
Verktygsgatan kommer att ske 2022.
Beläggningsprojektet för underhåll och
återtagande av eftersatt underhåll kommer
genomföras under året. Hastighetsplanen är
antagen och utsökta medel kommer att
användas i samband med omskyltning av
hastighetsgränser under
året. Upphandling gällande projektet GC-väg
utmed riksväg 46 är avbruten. Inkomna anbud
översteg budgeterade medel.
Projekt för ny cirkulationsplats i korsningen
Tre Rosors väg och Grönahögsvägen avviker
mot budget efter augusti. Projektet är ett
medfinansieringsprojekt med Trafikverket.
Innan året är slut kommer kommunen erhålla
bidrag om cirka 1,5 mnkr vilket gör att
projektet håller budget.
Medel avsatta för markförvärv och
exploateringsverksamhet kommer till viss del
att gå åt. Förhandling pågår med
fastighetsägare och målsättningen är att några
förvärv blir aktuella under året.
Flera projekt för genomförande av detaljplaner
har pågått under året. Projektet för utbyggnad
av vändplan på Lindängsvägen kommer vara
färdigställt innan dess att exploatören erhåller
slutbesked. Ombyggnad avses utföras under
2023.
Större budgetavvikelser

Ombyggnationen är igång på Fållornavägens
gruppbostad. Projektet kommer att överstiga
budget då fel i projekteringen upptäckts i
samband med byggstart. I dagsläget så ser det
ut att överskrida budget med 0,9 mnkr. Under
arbetet så har konstruktören bytts ut ett flertal
gånger, detta påverkar resultatet avsevärt. De
stora felen som upptäckts ligger inom el och
konstruktion.
Avsatta medel till ventilation i Tvärreds skola
kommer inte att räcka, den grovt
uppskattade budget som lades innan
projektering är inte tillräcklig. Förvaltningen
har lämnat in en ansökan om att tillföra
ytterligare 2 mnkr till projektet.

Projektet gällande utbyggnad av det nya
bostadsområdet Bergsäter pågår och förväntas
pågå fram till och med 2022.
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Kommunledningsstab
2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

3,1
35,8
32,7
65,4

5,3
56,8
55,7
107,1

5,5
52,3
54,7
101,5

Budget

70,7

107,1

107,4

5,3

0,0

5,9

Resultat (mnkr)

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

105,7

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,4

Personaltal

2021

2020

2019

deras arbete. Förberedelser inför höstens
Pridevecka har genomförts, och då främst av
folkhälsoplaneraren.

Ekonomisk analys
Kommunledningsstaben visar ett överskott om
ca 5,3 mnkr. Främsta orsaken till överskottet
beror på budgeten KS-oförutsett och ram i
balans.
Kanslifunktionen signalerar att de politiska
verksamheterna går med underskott, vilka går
att härleda framför allt till ett
omställningsstöd.
Ekonomifunktionen visar ett överskott, vilket
går att härleda till vakanser.

Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2

Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid (%)

68,1
3,1%

66,3
7,3%

62,3
4,8%

Antal medarbetare
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

2,4

4,71

3,1

Sjuklönekostnader (mnkr)

0,2

0,4

0,5

Kommunikationsfunktionen och HRfunktionen visar ett överskott. HR-funktionens
överskott kopplas till lägre personalkostnader
samt friskvård. Merfallet av ersättningar för
friskvårdsbidrag och "Ha kul"-pengar faller
erfarenhetsmässigt ut under årets sista kvartal.
Efter augusti redovisar planeringsfunktionen
en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Väsentliga händelser

Prognos

Den pågående coronapandemin fortsätter att
påverka även kommunledningsstaben. De
veckovisa avstämningsmötena har fortsatt
under perioden, även om antal ärenden på
dessa gått ned. Positivt är dock att fokus för
medarbetarna så sakteliga börjar gå från
pandemirelaterade frågor till andra.

Prognosen för kommunledningsstaben är ett
överskott om 1,4 mnkr. Dessa går att koppla till
ram i balans (1 mnkr) och lönepotten (0,4
mnkr). Vidare förutsätts att KS oförutsett
kommer nyttjas helt under året och därav inte
påverkar resultatet i någon riktning.
Kanslifunktionen prognostiserar underskott,
vilket är kopplat till de politiska
verksamheterna. Övriga funktioner förväntar
sig ha en budget i balans.

Kommunledningsstaben har under perioden
inte haft några begränsningar kopplat till
pågående pandemi. Under perioden har de
sista förberedelserna för kommunens nya
intranät genomförts. Det nya intranätet blir
operativt den 1 september men det gamla
kommer då att ligga parallellt året ut.
Planeringsfunktionen och bemanningsenheten
har haft ett högt tryck under sommaren och då
främst avseende vikarieanskaffning inom
äldreomsorgen. Efterfrågan har varit hög men
resultatet visar på att enheten till största delen
lyckats med bemanningen.
Personellt sett är kommunledningsstaben i
princip fullbemannad. Några rekryteringar har
skett under perioden och dessa tjänster
kommer vara tillsatta under hösten.
Kommunledningsstaben har under perioden
fortsatt att stödja demokratiberedningen i
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad
Nettokostnader (mnkr)
Sektorstöd
Miljö- och byggnämnd
Planenhet
Exploateringsenhet
Miljöenhet
Byggenhet
Sektor MSB
Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)
Intäkter
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
varav personalkostnader
Övriga
kostnader
Verksamhetens resultat
Nettokostnader

Budget

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

1,8
0,3
7,3
25,8
2,6
4,7

3,4
0,5
14,5
39,9
5,5
6,1

2,8
0,4
12,1
39,0
4,7
7,1

42,5

69,9

66,1

Utfall
2021 Budget
2021

Utfall
2020

2015
2016
2016
Tertial
2 Budget
Utfall
16,810,5 15,314,7 20,917,2
64,625,3 68,137,8 69,737,4
21,627,7 24,646,8 25,745,8
47,842,5 52,869,9 48,866,0

46,3

69,9

66,1

3,8

0,0

0,1

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

68,9

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,0

Personaltal

2021

2020

2019

Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2

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

61,2
5,3

60,4
4,7

56,2
4,3

3,9

2,6

1,9

Sjuklönekostnader (mnkr)

0,3

0,4

0,3

Väsentliga händelser
Miljö och samhällsbyggnad har arbetat aktivt
med införandet av ett kvalitetsledningssystem i
sektorn. Att ha en tydlig och genomtänkt
struktur för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas
ökar förutsättningarna för att lyckas med sitt
förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet
beskriver även sektorns grundvärderingar
vilket förbättringsarbetet utgår ifrån. Genom
kvalitetsledningsarbetet har sektorn ökat
medarbetarnas möjlighet att förbättra och
utveckla sektorn.

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en
positiv utvecklings- och expansionsfas.
Sektorns tjänster efterfrågas i stor omfattning,
vilket är inspirerande. Kontinuerligt arbete
kring processer och effektiviseringar pågår och
kommer fortsatt vara en viktig del av arbetet
för att korta handläggningstider och hjälpa
kunderna genom de processer som behöver
genomföras. Utvecklingen ställer höga krav på
sektorn, framförallt gällande mark för nya
bostäder. För att tillmötesgå utvecklingen är
infrastruktur en prioriterad fråga, både på kort
och lång sikt. För att tillgodose marknaden
arbetar sektorn prioriterat med att planlägga
mark för ytterligare etableringar. Med stöd av
gällande översiktsplan och antagen
markförvärvspolicy arbetas det aktivt för att
utöka kommunens markreserv gällande mark
för ny bostadsbebyggelse, kommunal service,
men också mark för industri och
sällanköpshandel.
Utbyggnad av det nya bostadsområdet
Bergsäter är i full gång. Det kvarstår mycket
arbete av utbyggnaden men än hålls
tidsplanen. Beläggningsarbeten är
under genomförande och kommer att pågå
under större delen av året
utifrån beläggningsinventeringen. Planeringen
för skolskjutsen inför läsåret 21/22 är klar och
kommande upphandling av
skolskjutsentreprenörer arbetas det för fullt
med.
Förslag till ny översiktsplanen har varit ute på
granskning och följer tidplanen. Sex
detaljplaner har hittills fått laga kraft under
året, vilket ökar förutsättningarna för att
utveckla Ulricehamns
kommun. Kundnöjdheten gällande
framtagande av detaljplaner är fortsatt över
målvärdet, vilket är glädjande. Framtagandet
av det nya
kartbaserade kulturmiljöprogrammet har
påbörjats. Syftet är att skapa förutsägbarhet för
stadsutveckling och exploatering genom ökad
tydlighet kring kulturmiljövärden och dess
bevarande och användning. Bidrag har
beviljats från Länsstyrelsen och en app för
fältinventeringen är klar.
Byggnadsinventeringen i projektet för
Ulricehamns centralort har även färdigställts.
Miljöenheten bibehåller fortsatt höga
nöjdkundresultat för miljöskydd, hälsoskydd
och livsmedel. Framförallt på miljöskyddet kan
en höjning ses jämfört med samma period
föregående år. Parallellt med NKIundersökningen genomför
miljöskyddsfunktionen under året en egen
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undersökning av hur verksamhetsutövare
upplever miljötillsynen. Resultatet visar att
verksamhetsutövarna har varit nöjda eller
mycket nöjda med besöket, och upplever att
inspektörerna är kompetenta samt ser positivt
på flexibiliteten som enheten erbjuder genom
möjlighet till både fysisk och digital tillsyn.
Tillsynen på miljö ligger väl i fas inom alla
områden. Tack vare god planering och
effektivare arbetssätt som ett resultat av
arbetet med rutiner och processer ser enheten
ut att hålla tillsynsplanen för året. Arbete pågår
löpande inom miljö- och hälsoskydd med att
besluta om nya årliga tillsynstider för tillstånds
och anmälningspliktiga verksamheter enligt
den nya behovsstyrda taxan som antogs vid
årsskiftet. En beredskapsplan för krishantering
inom livsmedel och dricksvatten har även
tagits fram med syfte att fungera som stöd vid
hantering av händelser som rör
livsmedelskontroll. Digitaliseringsarbetet
fortsätter och en e-tjänst för anmälan om
hygienisk verksamhet lanserades samtidigt
som ny lagstiftning trädde i kraft på området.
Även en tjänst för registrering av
livsmedelsverksamhet har tagits fram och är i
bruk.

intäktssidan vilket främst beror på att statlig
ersättning har erhållits vid sjukfrånvaro, stödet
är dock kopplat till pandemin och inte
långsiktigt.

Prognos
Bedömningen är att sektorn kommer ha ett
överskott på ca 1 mnkr. En osäkerhet finns
alltid kring hur stora kostnaderna kommer bli
för reningen av lakvatten och
vinterväghållningen, vilket är väderberoende.
Sektor ser även att pandemins utveckling och
eventuella stödinsatser kommer påverka
utfallet. Det finns även en osäkerhet kring
intäkter med anledning pandemin och det
förändrade sättet att fakturera på miljösidan.

På bygg har ärendeinströmningen fortsatt varit
väldigt hög och nu har enheten fått prioritera
hårt i sitt arbete utifrån tilldelade resurser,
vilket påverkar handläggningstiderna. Nya
kundmätningar visar att kundnöjdheten
fortsätter att öka när det gäller privatpersoner
som är en viktig bas för kommunens arbete,
men att det fortsatt finns utmaningar.
Kundnöjdheten har sjunkit efter att vid
årsskiftet nått det högsta värdet sedan
mätningarna började. Bygg har tagit fram en etjänst för att boka möten eller ställa frågor
och en e-tjänst som grannar kan använda för
att svara på ett så kallat grannhörande. Bygg
har även inför digital stämpel, vilket sparar tid
för administratörerna samt digital signering av
beslut som underlättar jobbet på distans och
effektiviserar handläggningen.

Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar
ett överskott i förhållande till
budget. Överskottet beror främst på att
entreprenader och köp av tjänster visar ett
positivt utfall, posten förväntas få högre utfall
senare under året. I denna budgetpost
innefattas kostnader för återställande av
deponin på Övreskogs återvinningscentral,
kostnaden ska ses tillsammans med minskad
förändring av avsättning under diverse
kostnader. Sektorn visar även ett överskott på
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Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Sektorsstöd välfärd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning
Hemtjänst och hemsjukvård
Vård och omsorgsboende

5,8
60,8
92,0
182,4
38,7

16,0
90,6
141,7
278,1
47,9

*
*
*
*
*

Sektor välfärd

379,7

574,3

548,0

*På grund av omorganisation
inom sektorn finns ej utfall för
2020 att redovisa.
Resultat (mkr)

Resultat (mnkr)

Intäkter
Kostnader
Intäkter
varav personalkostnader

Personalkostnader
Verksamhetens
resultat
Övriga
kostnader
Nettokostnader
Budget

Utfall Budget
2015
2016
2021 2021

Utfall
2016
2020

16,8
Tertial 2 15,3
Budget 20,9
Utfall
64,6
68,1
69,7
217,1
315,4
325,1
21,6
24,6
25,7

306,3
447,2
442,5
47,8
290,5 52,8
442,5 48,8
430,6
379,7
574,3
548,0
382,5

574,3

551,9

2,7

0,0

3,9

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

570,8

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

3,5

använda skyddsutrustning i nära brukaresituationer. En enormt lojal
verksamhetspersonal och ledningspersonal har
gjort ett fantastiskt arbete för att ta väl hand
om och skydda våra brukare.
Sommarperioden har varit ansträngd utifrån
bemanningssituationen inom framförallt
äldreomsorgen och hemsjukvården. Det har
varit svårt att få in vikarier i den omfattningen
som behövts.
Stort arbete läggs på många större byggprojekt
som nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad
och "nya" Ryttershov. Utöver detta sker nyoch ombyggnation av gruppbostäder enligt LSS
samt planeras för ett nytt psykiatriboende.

Ekonomisk analys
Pandemin påverkar fortfarande sektorns utfall
som ger fortsatt överskott i vissa delar av
verksamheten och högre kostnader i andra
delar. Exempel här är att det varit ett större
antal tomplatser på vård- och
omsorgsboendena och ett lägre
färdtjänståkande.
Statliga stöd tom augusti för sjuklönekostnader
med 3,2 mnkr ingår. Hittills finns
merkostnader för covid-19 på 6,9 mnkr (varav
2,7 mnkr avser skyddsutrustning). Vissa
statliga coronabidrag som egentligen avsett
2020 har landat i år.

Prognos
Personaltal

2021

2020

2019

Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2

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

799,6

766,2

767,4

8,4 %

9,3 %

8,0%

53,4

46,6

55,1

Sjuklönekostnader (mnkr)

8,3

9,8

7,1

Väsentliga händelser
Verksamheten har även under 2021 högst
påtagligt påverkats av coronapandemin. Ett
stort arbete har gjorts för att skydda de särskilt
utsatta riskgrupperna, framförallt de äldreäldre. Situationen är nu betydligt bättre
eftersom den absoluta huvuddelen av brukarna
och berörd personal är fullt vaccinerade. Detta
har tydligt minskat antalet insjuknade
personer och smittade får lindrigare symtom.
Även fortsatt gäller regler som t ex att stanna
hemma vid symtom och hålla avstånd samt att

IFO prognostiserar -0,3 mnkr och
funktionsnedsättning 0,6 mnkr. Vård- och
omsorgsboende lägger en minusprognos på 6,8 mnkr. Detta underskott möts upp av en
plusprognos på hemtjänst och hemsjukvård på
7,0 mnkr. Dessa större avvikelser beror, liksom
2020, främst på ett större antal tomplatser på
vård- och omsorgsboende. Central ledning
lägger en plusprognos på 3,0 mnkr med
anledning av större intäkter av statsbidrag än
planerat.
För högre kostnader för skyddsutrustning och
personalkostnader i vissa delar av
äldreomsorgen och hemsjukvården får
kommunerna, till skillnad mot 2020, inte stöd
med statsbidrag under 2021, utan den enda
statliga coronaersättningen för året är
ersättning för höga sjuklönekostnader.
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Individ- och familjeomsorg
Tertial
Tertial 21

Budget
Budget

2021
2021

2020
2020

Intäkter
Intäkter
Personalkostnader
Personalkostnader
Övriga
Övriga kostnader
kostnader
Nettokostnader
Nettokostnader

23,2
11,0
44,8
20,7
39,2
19,3
60,8
29,0

31,7
31,7
68,3
67,6
54,1
54,0
90,6
89,8

**
**
**
**

Budget
Budget

60,5
28,8

90,6
89,8

**

Budgetavvikelse
Budgetavvikelse

-0,3
-0,2

00

**

Resultat (mnkr)

2021
2021

Utfall
Utfall

*På grund
grund av
av omorganisation
omstruktureringar
*På
inom sektorn finns ej utfall
inom sektorn finns ej utfall för
för 2020 att redovisa.
2020 att redovisa.

Prognos (mnkr)
Prognos (mnkr)

Prognos resultat helår
Prognos resultat helår
Prognosticerad avvikelse gentemot budget
Prognosticerad avvikelse gentemot budget

Personaltal

2021

2020

90,0
90,9
-0,2
-0,3

2019

Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1

Väsentliga händelser

98,6
*
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
Pandemin har fortsatt att påverka alla delar av
8,6%
*
arbetstid
verksamheten. Läget på arbetsmarknaden har
Antal medarbetare
förvärrats. Inom Arbetsmarknadsenheten
är
7,3
*
genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro

det betydligt svårare att hitta platser för
Resultat (mnkr)
extratjänster
och
arbetsmarknadsanställningar, då färre
arbetsplatser är beredda att ta emot dessa.
Även feriearbete 2021 påverkades av att platser
inom äldreomsorg, funktionsnedsättning,
förskola och fritids inte kunde användas i år.
Flyktingmottagandet är försenat på grund av
pandemin. Kommunen har fortfarande bara
tagit emot en del av flyktingtalet för år 2020,
och ännu inga avseende år 2021.
Försörjningsstödet går fortsatt enligt budget.
Tranemo och Ulricehamn har arbetat intensivt
med E-tjänst för försörjningsstöd under våren.
Tjänsten har testats i skarpt läge och ger goda
resultat. Nästa steg är att utvidga till fler antal
ansökningar via tjänsten, samt bygga upp en
viss automatisering till hösten. Framöver
kommer strukturer kring hantering av felaktiga
utbetalningar, bidragsfusk och
stickprovskontroller att utarbetas.

*
*
*

Barn och Unga ändrar form. Två nya
enhetschefer började i maj. Psykiatriboendet
har fortsatt full beläggning. Utförardelarna av
socialpsykiatrin är tydligt påverkade av
pandemin.

Ekonomisk analys
Några få externa placeringar orsakar större
utfall än beräknat, företrädesvis med större
funktionsnedsättningar. Arbete med
hemmaplanslösningar pågår, där så
bedöms möjligt. Arbetsmarknadsenheten har
större kostnader än intäkter gällande
arbetsmarknadsanställningar och tomhyror
och lägger därför en större minusprognos.
Positiv utveckling för försörjningsstödet.
Externa placeringar inom barn respektive
vuxen är fortfarande få, och i jämförelse med
andra kommuner har IFO mycket låga
kostnader för placeringar. Placeringar
orsakade av våld i nära relation och
hedersproblematik har dykt upp under
sommaren. Ytterligare förklaringar är
engångskostnader i form av omställning kring
personal som utbetalats under året, och en
inhyrd socialsekreterare på försörjningsstöd.

Prognos
Prognosen är försiktigt beräknad. Det finns
inga marginaler för ytterligare placeringar,
samtidigt som det finns flertalet ungdomar i
riskzon och som är nära ett behov av placering.
Sedan förra uppföljningen så har nya
placeringar verkställts. Pandemin är inte över.
Historiskt har försörjningsstödet ökat vid
större finanskriser på nationell nivå.
Arbetslösheten i kommunen har ökat under
pandemin, men än så länge verkar det främst
belasta andra ersättningssystem. Ökningen av
arbetslösheten tycks också ha saktat
av. Försörjningsstödet ligger för närvarande
lågt. Verksamheten har externa
skyddsplaceringar gällande våld i nära
relationeroch hedersproblematik, som uppstått
under sommaren.

Vuxenenheten, som ombildades vid årsskiftet,
har arbetat intensivt med olika
hemmaplanslösningar, för att tackla de externa
placeringar som finns inom enheten.
Öppenvården har utökat med två tjänster för
socialt förebyggande arbete. Aktiviteter
kopplade till detta har startats efter sommaren.
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Funktionsnedsättning
Resultat (mnkr)

Ekonomisk analys

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

67,4
67,8
91,6
92,0

97,4
102,8
136,2
141,6

*
*
*
*

Budget

94,0

141,6

*

2,0

0

*

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

141,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,6

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Väsentliga händelser
Pandemin har under året påverkat
verksamheten i olika hög grad.
Vaccinationstakten inom fas 2 för personer
inom LSS som bor på boende blev klar under
april, medan de som bor i ordinärt boende fick
vänta på vaccinering till in på sommaren. En
del brukare valde att vänta med att börja på
daglig verksamhet på grund av att personal
inte heller var klara med sin vaccinering. Det
påverkade både brukare och personal att
vaccinering dröjt och blev klar i början på
sommaren. Först vid start efter semestern ses
återgång fullt ut inom daglig verksamhet.

Den positiva avvikelse som ses efter tertial
2 har fler orsaker och förklaras av lägre
kostnader till försäkringskassan för
assistansuppdrag och lägre kostnader till
extern utförare inom LSS, som delvis kan
förklaras av mindre utförd tid som en följd av
pandemin. Daglig verksamhet som inte har
varit i full gång, fler brukare har valt att inte
komma till daglig verksamhet under våren och
därmed har daglig verksamhet inte behövt
ersätta med vikarier och kunnat täcka upp i
högre grad vid frånvaro.

Prognos
Ökade kostnader för ledsagning och avlösning
väntas ge ett resultat på – 0,7 mnkr. Det beror
delvis på ändrade beslut inom personlig
assistans, som innebär att kostnaden hamnar
på kommunen istället för försäkringskassan,
alternativt förändrade kommunbeslut. Daglig
verksamhet väntas göra ett överskott på 1,0
mnkr. Ökade behov på korttiden väntas ge
ökade kostnader under resterande delar av
året. Såld korttid till annan kommun har
genererat en intäkt på ca 0,5 mnkr. Åtgärder
som är vidtagna utifrån arbetsmiljö påverkar
också resultatet. Köp av en extern placering
kommer också att påverka liksom att fler
personer söker insatser enligt LSS.
Sammanlagt bedöms det positiva resultatet
som syns idag försämras, men att det vid årets
slut ändå generas ett överskott.

Fler ansökningar och beslut om avlösning,
ledsagning, daglig verksamhet, sysselsättning
och korttid innebär ett ökat behov av
verkställighet, men påverkas delvis av covid19. Det kräver en planering för ökningen som
väntas få fullt genomslag under hösten.
En gruppbostad har evakuerats under mars till
tillfälligt boende på grund av ombyggnation.
Fållans dagliga verksamhet öppnade den
tillbyggda delen i augusti. Tingslyckan
drabbades av vattenskada i januari och
lokalerna nyttjades i begränsad grad,
men verksamheten har kunnat bedrivas.
I september startar den nya gruppbostaden på
Åsundavy.
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Hemtjänst och hemsjukvård
Resultat (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

44,8
92,9
134,3
182,4

63,6
128,5
213,3
278,1

*
*
*
*

Budget

184,9

278,1

*

2,5

0

*

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

271,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

+7,0

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Väsentliga händelser
Verksamheten är ny med en ledningsgrupp
som arbetar fram gemensamma mål. Fokus är
på att utveckla teamen samt specifika
kvalitetsområden med en tillitsbaserad ledning
och styrning som grund. Några exempel följer:
SIP (samordnad individuell plan) ska införas
som arbetssätt med de andra huvudmännen
som parters. En översyn av hemsjukvårdens
organisering pågår. Digital ansökan gällande
färdtjänst är infört. Trygghetskamera är
numera gängse arbetssätt för insatsen tillsyn.
Under januari till augusti 2021 fattades 79
beslut om särskilt boende. Under motsvarande
period 2020 fattades 73 beslut. Ny utförare av
hemtjänstinsatser finns och de har haft enstaka
brukare.
Förutsättningarna att driva resursenheten som
tidigare har förändrats under året, då
verksamheten har haft platser avsatta till att ta
hand om covid-patienter. Detta har lett till
lägre beläggning på korttiden under våren
sedan covid-platserna avvecklats. Under
sommaren ökade beläggningen på korttiden
och behovet beräknas vara högre framöver.
Verksamheten ser en ökad efterfrågan på
dagverksamheten för dementa sedan i våras.

genom mycket sjukskrivningar,
smittspårningar, screeningtest och
vaccinationer av hemsjukvårdspersonalen
samt undersköterskorna.
Verksamhetens legitimerade personal
gentemot psykiatri har bytt lokaler och arbete
pågår med att byta till mer lämpliga lokaler för
Solrosens hemtjänst.

Ekonomisk analys
I resultatet påverkar OB-storhelg negativt med
0,4 mnkr vilket dock kommer att jämna ut sig
under året. Verksamheten har
övertidskostnader för 1,6 mnkr och inhyrd
personal för 0,1 mnkr under året. Vaccinering
av vårdtagare har varit resurskrävande, ca 2
årsarbetare. Ersättning har inkommit på ca 0,3
mnkr. Antalet individer i vård är färre. Vård
och omsorgsboendena har inte varit fullt
belagda under våren. Hemtjänsten har en lägre
beställning än budget, även korttiden.
Korttiden hade en tillfällig ökning under
sommaren. Färdtjänst har ett plusresultat till
följd av färre resor. Personalkostnader inom
hemtjänst och hemsjukvård är högre än
budget. Statlig ersättning för
sjuklönekostnader har mottagits på 0,9 mnkr.

Prognos
Handläggarenheten kommer göra ett stort
överskott på grund av den minskade
beställningen för vård och omsorgsboende,
korttid och hemtjänst, samt mindre
färdtjänståkande. Utförarverksamheterna i
verksamheten kommer inte göra resultat i nivå
med budget utan de kommer ha negativa
avvikelser. Hemtjänstenheterna har arbetat på
att komma i balans med budget, vilket kommer
ge effekt i höst. Det görs genom kontinuerliga
uppföljningar inför nya schemaperioder och
uppföljning av resultat efter schemaperioder.
Det arbetssättet kommer börja tillämpas även
av hemsjukvårdens sjuksköterskeenheter.
Hemsjukvården har minskat administrativa
tjänster under året. Hög avvikelse för
kostnader för skyddsmaterial gör att
prognosen sänks jämfört med tidigare.

Sommaren har varit en utmaning för de
enheter som har undersköterskor och
sjuksköterskor. Flertalet rapporterar mer
svårigheter än normalt med att rekrytera
semestervikarier samtidigt som sjukfrånvaron
varit fortsatt hög. Covid-läget har påverkat
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Vård och omsorgsboende

Resultat (mnkr)

Ekonomisk analys

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

76,6
92,7
22,7
38,7

122,3
135,0
35,1
47,8

*
*
*
*

Budget

32,5

47,8

*

Budgetavvikelse

-6,2

0

*

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

54,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-6,8

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall
för 2020 att redovisa.

Efter augusti redovisar vård- och
omsorgsboende en negativ budgetavvikelse på
6,2 mnkr varav internt köp och sälj 5,4 mnkr.
Beläggningen har varit lägre än den
budgeterade då det har varit cirka 18 tomma
platser, i huvudsak demensplatser. Därutöver
har verksamheten 10 brukare med
medboende-/kvarboendebeslut där ersättning
inte erhålls i form av dygnsersättning utan
ersättning erhålls för de insatser som dessa
brukare har.
Merkostnader kopplade till covid-19 uppgår till
2,2 mnkr. Personalkostnaderna är inte i nivå
med den nuvarande beläggningen. Den
avvikelsen uppgår till 4,0 mnkr.
Smittspårningar och begränsningar för
personalen att kunna gå mellan enheterna har
försvårat arbetet med att sänka
personalkostnaderna i nivå med beläggningen.

Väsentliga händelser

Prognos

Pandemin har fortsatt en stor påverkan på
verksamheten. Smittspårningar samt att
personal inte ska gå mellan enheter innebär
svårigheter till optimal bemanning. Personalen
begränsas i att flytta sig över flera enheter,
vilket innebär att fler vikarier behövs.
Sjukfrånvaron är hög till följd av att personal
behöver stanna hemma vid minsta symptom.
En hel del långtidssjukskrivningar finns som är
relaterade till covid-19.

Den negativa prognosen på 6,8 mnkr är
kopplat till en fortsatt lägre beläggning än den
budgeterade då det i nuläget inte finns någon
kö på demensplatser. Avvikelsen som är
kopplad till köp och sälj uppgår till 8,3 mnkr. 9
demensplatser på Ryttershov har stängts.
Vidare har 6 demensplatser för yngre dementa
på Solrosen stängts. För dessa stängda platser
ingår i prognosen förlorade hyresintäkter på
0,9 mnkr. Personalkostnaderna ska sänkas och
på sikt anpassas för att mer ligga i nivå med
den nuvarande beläggningen men pandemin
som fortfarande pågår försvårar arbetet.

Under pandemin har inflyttningar till vårdoch omsorgsboendena varit låg och det har
funnits ett stort antal tomma lägenheter. Detta
börjar dock förändras och en ökad inflyttning
märks. En avdelning på Ryttershov med 9
platser stängdes helt under april. Ytterligare en
enhet för yngre dementa på Solrosen med 6
platser stängdes under maj månad. Personalen
på dessa avdelningar flyttas till andra
avdelningar inom enheten eller till annan
enhet.
Sommaren har inneburit vissa utmaningar då
det har varit svårt att få tag i tillräckligt med
vikarier. Det har behövts mer bredvidgång än
vanligt. Nytt för i år är också att de flesta av
vikarierna har blivit månadsavlönade. Detta
har inneburit en hel del extratid såsom övertid
och förskjuten arbetstid för att täcka akut
frånvaro.
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Sektorn jobbar vidare med
kompetensförsörjning genom heltid som norm.
Arbete pågår inom alla verksamheter.

Sektor lärande
Nettokostnader (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Sektorsstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm
Skolutveckling och stöd

29,3
93,0
183,9
108,1
18,7

43,8
142,8
281,8
166,5
28,7

47,8
132,8
265,0
158,7
24,5

Sektor lärande

432,9

663,6

628,9

Statsbidraget från Skolverket gällande
karriärtjänster fick sektorn inte full utdelning
på grund av olika tolkningar av Skolverkets
anvisning.

Resultat (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

53,6
303,0
183,5
432,9

73,0
452,4
284,2
663,6

94,8
435,6
288,1
628,8

Samtliga rektorer hävdar att de har stora
svårigheter att ge eleverna det stöd eleverna
behöver.

Budget

441,1

663,6

638,7

8,2

0,0

9,9

Budgetavvikelse

Ekonomisk analys
Interkommunala ersättningar och ersättningar
till fristående enheter för sektorn visar en
positiv budgetavvikelse för vårterminen.
En oplanerad skolskjutsrutt tillkom i december
2020 som kompenserades med tilläggsanslag
som tillkom i juni i år.

Prognos (mnkr)
Prognos nettokostnader helår

664,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-0,5

Personaltal

Dessutom har samtliga skolor fått minskade
statsbidrag från Migrationsverket vilket tydligt
försämrar förutsättningarna att organisera
arbetet. Sektorn har kompenserats i år utifrån
ett tilläggsanslag.

2021

2020

2019

Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2

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

774,1

751,8

765,8

5,8%

6,6%

5,5%

27

38,1

33,4

Sjuklönekostnader (mnkr)

6,3

6,3

4,7

Dessutom har ett tillskott för asylsökande
elever tillkommit om 1,3 mnkr för att dämpa
effekterna av uteblivna statsbidrag från
Migrationsverket.
Sektor lärande har budgeterat för att bibehålla
statsbidraget för utökad elevhälsa. Besked om
utebliven intäkt från Skolverket om 1,4 mnkr
kom i juli.
Sektorn har fått sjuklönekompensation med
2,6 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.

Prognos
Väsentliga händelser
Pandemin innebär fortsatta anpassningar i
verksamheten utifrån de restriktioner som har
kommit från myndigheter. Delar av
verksamheten har fått anpassa till fjärr- och
distansutbildning i samråd med
smittskyddsläkare. Behov av nya
verksamhetsstöd har utvecklats för att möta
upp skolans krav på fjärr- och
distansutbildning samt interna och externa
processer och kommunikationskanaler.

Statsbidrag från Skolverket för karriärtjänster
och utökad elevhälsa har inte beviljats i den
omfattning som sektorn ansökt om.
Avvikelserna som är svåra att hantera är
utökning av elever som går hos annan
huvudman och även har tilläggsbelopp.
Den mer skyndsamma digitaliseringsprocessen
har skapat behov av utökning av system som
inneburit ökade kostnader.
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Förskola

Platstillgång vid vissa förskoleenheter utanför
Ulricehamns tätort är ansträngd.

Ekonomisk analys
Resultat (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

17,1
72,5
37,6
93,0

20,6
107,1
56,3
142,8

26,4
104,5
54,7
132,8

Budget

96,6

142,8

139,3

3,7

0,0

6,5

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos nettokostnader helår

141,6

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

1,2

Avstämningen 15 mars visade att förskolans
prognos gällande inskrivna barn har till antalet
stämt bra. Vistelsetiden däremot har för
samtliga åldersgrupper ökat. Avstämningen
genererar ett underskott om 0,2 mnkr.
Kommunala såväl fristående förskolor har
tilldelats extra medel, tilläggsbelopp, för barn i
behov av särskilt stöd.
Interkommunala ersättningar och ersättningar
till fristående förskolor visar ett överskott.
Fyra förskolor har fått beviljat statsbidrag för
mindre barngrupper hösten 2021 om 0,9
mnkr.

Väsentliga händelser

Enheternas personalkostnader har minskat till
följd av Covid-19.

Covid-19 har stor påverkan på utbildningen
och undervisningen, på olika sätt.
Riskbedömning och konsekvensanalys är
gjorda på enheterna och verksamheten arbetar
aktivt varje dag med att bedriva utbildning,
men framförallt god omsorg. Periodvis har det
varit mycket personal frånvarande, och även
svårt att få vikarier. Emellanåt har det även
varit hög sjukfrånvaro hos barnen.

Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 1,0 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.

Pedagogisk omsorg natt och helg erbjuds
men få familjer nyttjar verksamheten och gör
den svårplanerad och kostsam.
Lyckans förskola har nu fem avdelningar
öppna och nyrekryteringar har krävts.
Barn i behov av särskilt stöd har ökat i både
omfattning och stödbehov vilket påverkar
fördelning av resurser inom förskolan.
Två nya rektorer är rekryterade till Totus,
Kvarnlyckan samt Gällstad, Grönahög och har
påbörjat sina anställningar. Ny
verksamhetschef har också påbörjat sin
anställning.
Arbetet med heltid som norm utgår från den
MBL-förhandling som genomfördes i juni och
en pilotrektor utses inom kort.

Prognos
Förskolan prognostiserar ett överskott om
1,2 mnkr.
Centralt finns ett överskott på 0,4 mnkr vilket
härrör till lönekostnader kopplade till
chefsbyten samt outnyttjad verksamhetsreserv.
Interkommunala ersättningar och ersättningar
till fristående förskolor visar ett överskott som
kommer täcka underskott för avstämning 15
oktober och barn i behov av särskilt stöd.
Preliminär avstämning visar på fler barn och
längre vistelsetid än budgeterat för hösten.
Enheterna inkl. intraprenaden prognostiserar
ett överskott på 0,8 mnkr vilket härrör till att
områdena arbetat med bemanning utifrån
budget. I brist på utbildad personal har det i
flera fall anställts outbildad personal.
Intraprenaden förväntas att använda delar av
sitt tidigare överskott, 0,4 mnkr.

Fyra förskolor är beviljade statsbidrag för
mindre barngrupper under hösten 2021.
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Grundskola

återhämtning. Materialet "Dialog om
arbetstid" används som en del i arbetet.

Ekonomisk analys
Resultat (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

26,5
144,8
65,6
183,9

38,3
215,6
104,5
281,8

47,7
209,3
103,4
265,0

Budget

185,5

281,8

264,4

1,6

0,0

-0,6

Budgetavvikelse

Kostnader för skolskjutsar följer inte budget
under våren, men grundskolan har nu fått
tillskott om 1,0 mnkr för skolskjuts. Dessutom
har ett tillskott för asylsökande elever (0,8
mnkr) samt elever i behov av särskilt stöd (1,0
mnkr) tillskjutits grundskolan. Sektor lärande
har budgeterat för att bibehålla statsbidraget
för utökad elevhälsa. Besked om
utebliven intäkt från Skolverket om 1,4 mnkr
kom i juli.

Prognos (mnkr)
Prognos nettokostnader helår

282,7

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-0,9

Väsentliga händelser
Andelen elever som når kunskapskraven i alla
ämnen visar på försämring från föregående
läsår i samtliga årskurser. Däremot ökar
behörigheten till gymnasiet efter sommarskola,
samt meritvärdena i årkurserna 7, 8 och 9.
Covid-19 har påverkat verksamheten och
arbetsmiljön då många elever och personal
varit sjuka. Stenbocksskolan och
Ätradalsskolan har bedrivit växelvis
distansundervisning under ett antal veckor
våren 2021.
Asylsökande elever har flyttat från kommunen
under årets första tertial och intäkterna från
Migrationsverket har upphört. Detta påverkar
det ekonomiska resultatet i främst tre
skolområden. Skolområdena har kompenserats
i år utifrån ett tilläggsanslag.
Samtliga skolor har fått minskat statsbidrag för
utökad elevhälsa vilket tydligt försämrar
förutsättningarna att organisera arbetet
framöver.

Kostnaderna för interkommunala
ersättningar till fristående enheter har
följt budget, men negativ avvikelse finns för
tilläggsbeloppen.
Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 1,2 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.

Prognos
Skolskjutskostnaderna har ökat med
1,0 mnkr på grund av ny upphandlad tur.
Medel har tillskjutits för att kompensera. Fler
elever med delat boende, undervisning i
flexgrupp samt anpassad studiegång gör
att kostnaderna för skolskjuts ökar.
De interkommunala ersättningarna och
tilläggsbelopp till fristående enheter förväntas
följa budget utifrån nuvarande ansökningar.
Två skolområden har haft och har mer
personal anställd för att tillgodose elevers
stödbehov och öka tryggheten för eleverna på
skolan. Detta får negativ påverkan på budget.
I prognostiserat underskott används inte
tilläggsanslag om 1,0 mnkr som tillkom i juni
för att täcka det uteblivna statsbidraget för
utökad elevhälsa där beskedet delgavs i juli.

Arbetet för att förbättra arbetsmiljön för
personalen, är ett kontinuerligt arbete som
sker i nära samarbete mellan skolledning och
personal. Uppföljning av medarbetarenkäten
2020 har genomförts under perioden och
arbete pågår med att förbättra arbetsmiljön
gällande arbetstid och
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Tingsholm

Resultat (mnkr)

arbetsmarknadsenheten för att hitta
lösningar/aktiviteter till ungdomar som inte är
i utbildning eller har annan sysselsättning.

Ekonomisk analys

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

10,0
69,9
48,2
108,1

14,0
104,9
75,5
166,5

18,6
101,6
75,7
158,7

Huvudsakliga förändringar är interkommunala
ersättningar, skolskjuts/elevresor samt
intäktsbortfall från Skolverket.

Budget

111,1

166,5

162,1

3,0

0,0

3,4

De interkommunala ersättningarna har
genomlysts där verksamheten konstaterar att i
och med Borås stads reviderade prislista har
inneburit fördyrande kostnader.

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos nettokostnader helår

167,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-0,6

Väsentliga händelser
Pandemiåret har påverkat det brokiga
verksamhetsområdet
Tingsholm. Verksamhetsområdet arbetar med
elever i olika skolformer, olika åldrar och med
få beröringspunkter. Samma pandemifrågor
riktar sig till flera enheter men alla är inte
berörda i samtliga delar.
Kalenderåret har inneburit att huvuddelen av
verksamhetsområdet växlat över till fjärr- och
distansundervisning. Sammanfattningsvis har
skolpersonalen hanterat denna omställning
mycket väl. Konsekvenserna av omställningen
kan mycket väl komma att infinna sig i
mätvärden som antingen inte efterfrågas, som
ingen tänkt på eller där effekterna kan komma
att ses om några år. Examensfrekvensen har
sjunkit från 82 % till 76 % från föregående år.
Inom vuxenutbildningen finns fortsatt
ekonomiskt stora utmaningar som till största
delen kommer av minskade intäkter gällande
statlig schablonersättning som studerande bär
med sig de första två åren, men som därefter
upphör. Intäkterna fortsätter att minska i och
med en väldigt begränsad invandring.
Efterfrågan på SFI och annan utbildning inom
vuxenutbildningen är dock fortsatt hög.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret KAA
fanns det under hösten 2020 163 ungdomar
inskrivna och under våren har det ökat till 179.
På årsbasis har det tidigare uppgått till
cirka 150 ungdomar. Samarbete sker med

Verksamheten ser även ökade kostnader för
skolskjuts kopplade till volymökning inom
särskolan.
De intäkter verksamheten haft via
Migrationsverket och Skolverket kopplade till
asylsökande har kraftigt minskat under
perioden. Intäkter kopplat till
Migrationsverket har kompenserats via
tilläggsanslag.
Covid-19 har påverkat musikskolan vilket
inneburit lägre kostnader
Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 0,3 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.

Prognos
Kostnader kopplade till interkommunal
ersättning och elevresor förväntas öka för
höstterminen utifrån större elevkull och val
av program.
Medel tillförda från skolmiljard och
matematiksatsning i kombination med ej
åtgjorda (kopplat till pandemin)
läromedelkostnader inklusive studiebesök gör
att nationella programmet kan lämna ett
överskott.
Ett stort överskott inom musikskolan
balanserar andra enheters underskott inom
verksamhetsområdet.
Särskolan förväntas generera ett
underskott kopplat till högre
personalkostnader.

51

Stort fokus under perioden har varit arbetet
med svaret på KPMG:s rapport angående
likvärdig skola i Ulricehamn liksom inspel till
HR-funktionen angående handlingsplanen
för attraktiv arbetsgivare.

Skolutveckling och stöd

Resultat (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

0,7
14,9
4,5
18,7

0,1
23,2
5,6
28,7

1,6
18,4
7,7
24,5

Budget

18,8

28,7

26,3

0,1

0,0

1,8

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

28,7

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Väsentliga händelser
Som ett resultat av utvecklingsdagar för utökad
lärande ledning har mötesordning,
ärendegång och ansvarsfördelning förändrats.
Denna förändring har fått direkt påverkan på
uppdrag som VC för skolutveckling och stöd.
Förändringen trädde i kraft vecka 12 och skall
utvärderas i november.
Verksamhetens arbete sker i enlighet med lagd
planering trots att konsekvenser av covid-19
finns med hela tiden, precis som hos andra
funktioner inom kommunen.
Verksamheten löser sina uppgifter även om
läget är mer ansträngt hos vissa delar av
elevhälsan än hos andra. Att vara
kontaktperson för smittskydd Västra
Götalandsregionen samt del av
krisledningsstaben i kommunen har varit en
markant förändring i uppdraget för enhetschef
elevhälsa och därför har prioriteringar av
arbetsuppgifter skett.

Skolpsykologtjänst är svår att rekrytera.

Ekonomisk analys
Överskott beror på vakant skolpsykologtjänst.
Verksamheten har inte haft fullt utfall på alla
tjänster totalt, t.ex. beroende på
sjukskrivningar där vikarier inte satts in.
Kompetensutvecklingsmedel har inte p.g.a.
covid-19 kunnat användas som tänkt, vilket
generar ett överskott.
Verksamheten har fått sjuklönekompensation
med 0,1 mnkr från Försäkringskassan för sina
sjuklönekostnader.

Prognos
Kostnader kopplade till IT-tjänster som
skolverksamheten behöver samt övriga
verksamhetssystem kostar mer än budgeterat.
En tjänst om 60% ligger ofinansierad då den
tidigare täckts av medel från Socialstyrelsen.
Ovanstående täckts upp av att vissa planerade
kompetensutvecklingsarbeten på grund av
covid-19 inte har kunnat genomföras i vanlig
omfattning samt sjukskrivningar som inte
ersatts.

Under perioden har ett intensivt arbete med att
bygga det nya intranätet ägt rum.
Översyn av en samlad barn- och elevhälsa är
genomförd och ny organisation träder i kraft
under 2021.
Utvärdering av elevhälsans förändrade
organisation som trädde kraft i augusti 2020 är
genomförd.
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Sektor service
Nettokostnader (mnkr)
Sektorstöd service
Fastighet
IT
Kommunservice
Kost
Kultur och fritid
Sektor service

Resultat (mnkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Budget

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

1,6
0,7
0,1
17,1
4,2
35,2

2,9
4,6
0,0
27,9
7,6
50,6

1,7
2,8
-1,1
25,3
7,5
51,4

58,9

93,7

87,7

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

170,3
83,7
145,5
58,9

255,8
128,6
220,8
93,7

250,5
119,3
218,8
87,7

62,2

93,7

91,4

3,3

0,0

3,7

Budgetavvikelse

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

92,3

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

Personaltal

2021

1,4

2020

2019

Tertial 2 Tertial 2 Tertial 2

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

246,8

233,2

232,1

8,1%

8,4%

8,0%

14,7

14,0

16,9

Sjuklönekostnader (mnkr)

1,8

2,4

1,5

Väsentliga händelser
Året 2021 började på samma sätt som 2020
avslutades, det vill säga att verksamheterna har
fortsatt att präglats av pandemin covid-19.
Eleverna på Tingsholmsgymnasiet och
högstadiet startade terminen med
undervisning på distans. Lunch till de elever
som studerar på distans har erbjudits matlåda
som kan hämtas varm eller kall från ett antal
av kommunens skol- och förskolekök.
Matlådan beställdes via e-tjänst från
kommunens hemsida.

Det som har stor påverkan på både IT och
övriga verksamheter i förvaltningen är de
leveransproblem som pandemin har lett till.
Det råder stor komponentbrist över hela
världen som påverkar tillverkningen av bland
annat pc och dockningsstationer. Till det
kommer logistikproblemen. Detta har fått till
konsekvens att IT inte kan följa den ordinarie
utbytescykeln när det gäller
datorarbetsplatserna och utbytesskulden som
låg på ca 300 enheter vid årets början beräknas
växa till knappa 800 enheter vid årets slut. IT
har tillsammans med leverantören lyckats få
tag på ca 300 bärbara enheter under andra
tertialet som nu finns på lager att använda till
utbyte av trasiga enheter och nybeställningar.
De medarbetare som har möjlighet att arbeta
hemma har under perioden fortsatt med det.
Till exempel har servicecenter skapat
möjligheten att sköta växeln hemifrån vilket
gör att restriktionerna kan skötas på ett
positivt sätt. Den stora volymen av
distansarbete innebär också en ökad trafik på
internetlinan. Den övervakas varje dag och
trafik har flyttats om för att minska
belastningen. IT arbetar intensivt med att få till
en ökning av kapaciteten.
Under årets första två månader inträffade två
omfattande vattenskador. En i köket i
Tingslyckans dagliga verksamhet och en i
Gällstad skolas idrottshall vilka kommer att
påverka fastighets resultat för året.
Många delar av kultur och fritids verksamheter
har påverkats kraftigt av pandemin. Biblioteket
har kunnat ta emot besökare igen enligt
principen låna-lämna-gå, för simhallen har det
varit möjligt att bedriva simskoleverksamhet
för mindre grupper samt öppnat upp för
rehabbad, Ungas fritid har kunnat ha
verksamheten igång med förbokade aktiviteter
och grupper, barn och unga födda 2002 och
senare har kunnat börja träna igen. Allt har
kunnat anpassas vad gäller pandemin och
följer de restriktioner som finns från
Folkhälsomyndigheten.
Under sommaren har sommarvågen kunnat
genomföras. Statliga medel för gratis
lovverksamhet för åldersgruppen 6-15 år har
kunnat rekvireras, drygt 0,2 mnkr. Det extra
stödet har även fördelats ut till föreningar och
fritidshem som har genomfört aktiviteter.
I mitten av sommaren lättades restriktionerna
upp och underlättade för kultur och fritid, i
slutet av sommaren kunde flera arrangemang
genomföras t.ex. Brunnsnäsdagen med visning
av huset samt dansföreställning. En ny
vandringsled vid Brunnsnäs har i
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iordningställts och i samband med
Brunnsnäsdagen var det många som valde att
gå den nya leden. Sommarsimskola har
genomförts, de restriktioner som gäller
påverkade antalet barn som kunde delta. 140
barn har deltagit mot 250 ett vanligt år. En
simskolegrupp för barn med särskilda behov
har genomförts för första gången.
Under 2021 har verksamhet kost haft som mål
att skapa förutsättningar för att servera flera
närproducerade råvaror i kommunens
offentliga kök. Förhoppningen är att kunna
utöka sortimentet med råvaror från lokala
producenter när det är dags för nästa
livsmedelsupphandling, 2023. Först ut var
"årets viltdag", den 6 februari, då serverades
vildsvinsbiffar med närproducerad
vildsvinsfärs till kommuns äldreboenden och
förskolor. Denna dag följdes upp med "den
lokala handelns dag", den 23 april. Meny för
eleverna på Tingsholmsgymnasiets denna dag
var burgarbuffé med lokala råvaror av nöt- och
lammfärs samt ett stort urval av grönsaker.
Arbetet med en ny F-6 skola är igång.
Detaljplanearbetet pågår och projektering kan
genomföras parallellt med planarbetet.
Programhandlingar mark och planskisser
kommer att redovisas för politiken under
våren.
Projektering av nya boendedelar vid
Ryttershov pågår. Programhandlingar har
tagits fram inför fortsatt projektering. Dessa
preciserar byggherrens krav och önskemål om
den blivande byggnaden samt kartlägger
förutsättningar och villkor som kan påverka
den kommande projekteringen. Därefter
projekterar man fram förfrågningsunderlag.
Redovisning för politiken har genomförts i
omgångar.
Lokalvården har bestämt sig för att testa att
städa med Z-water under en period på två
skolor. Z-water är ett effektivt och miljövänligt
alternativ till de flesta kem som används idag.
Förhoppningen är att det kommer att fungera
bra och kan användas på bred front framåt.
Enheten park och skog har tagit fram en
prototyp på micropark som kommer att
tillverkas flera av och sätta ut i kommunen
under nästa år.

Ekonomisk analys
Samtliga verksamheter har ett budgetöverskott
gällande personalkostnaderna. Sjukfrånvaron,
till stor del med anledning av covid-19, har ej
kunnat ersättas fullt ut.

Materialkostnaderna har en positiv
budgetavvikelse som framförallt härrör från
kosten och lägre livsmedelskostnader då
gymnasie- och högstadieeleverna under de
första månaderna på året studerat på distans.
Kultur och fritid har efter perioden en negativ
budgetavvikelse som till största delen är en
följd av pandemin och gäller lägre
hyresintäkter inom fritidsenheten och tappade
intäkter utifrån att simhallen varit stängd.
IT har tagit kostnaden för de extra licenser som
krävs vid utfasningen av tunna klienter vilket
kommer att påverka utfallet för 2021.
Vintern och våren var kallare än normalt och
orsakade ett budgetunderskott för perioden
gällande uppvärmning av lokaler och
fotbollsplaner men också högre elkostnader i
samband med snötillverkning. På grund av två
stora vattenskador finns ett underskott kopplat
till det löpande underhållet.

Prognos
Fastighets bedömning är ett överskott på +0,6
mnkr trots de två stora vattenskador som
inträffat. IT ser inga kända avvikelser i nuläget
som kommer påverka utfallet för året.
Prognosen för kommunservice, + 1,6 mnkr,
baseras framförallt på att verksamheten har
mottagit statligt stöd för sjuklönekostnader
samt att den höga sjukfrånvaron inte ersätts
fullt ut.
Den främsta orsaken till att verksamhet kost
förväntas få en positiv avvikelse om 0,4 mnkr
beror på ett överskott på personal- och
livsmedelskostnaderna. Verksamheten spår att
sjukfrånvaron kommer fortsatt vara hög med
tanke på covid-19 och det innebär förmodligen
att alla luckor inte kommer kunna täckas men
även frånvaro av gäster kommer genera ett
överskott inom livsmedel jämfört med budget.
Prognosen om – 1,5 mnkr inom kultur och
fritid är bedömningen dels av att pandemin
fortsätter att påverka intäkter på bad- och
fritidsenhet men även museibranden påverkar
men det är oklart vad försäkringsbeloppet blir.
Det är även svårt att veta om nya restriktioner
kommer samt om de påverkar prognosen
ytterligare framöver.
Positiv prognos inom sektorstödet om 0,3
mnkr beror på att pandemin påverkar
konferenser och utbildningar.
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Koncernföretag

NUAB

Ulricehamns Stadshus AB

Belopp (mnkr)

Belopp (mnkr)

2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Kostnader

4,2
-6,9

1,5
-10,4

0,7
-9,3

2020

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Resultat efter
Fin. poster

-2,7

-8,9

-8,2

0,3
-0,5

0,4
-1,0

0,4
-0,9

Koncernbidrag

5,9

8,9

8,9

-0,2

-0,6

-0,5

Resultat före skatt

3,2

0,0

0,7

Koncernbidrag

0,7

1,1

1,1

Prognos (mnkr)

Resultat före skatt

0,5

0,5

0,5

Prognos resultat helår

2,7

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

2,7

Intäkter
Kostnader

Resultat efter
Fin. Poster

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

0,5

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser att rapportera.

Ekonomisk analys
Resultatet till och med augusti är 0,5 mnkr
vilket är i nivå med budget. Prognosen för
helår är enligt budget, +/-0.

Väsentliga händelser
Flera avtalsförhandlingar gällande försäljning
och markanvisning av industritomter pågår
och efterfrågan är fortsatt stor. Förfrågningar
på större logistiktomter har ökat och förklaras
till stor del av att Borås inte kan tillgodose det
behovet just nu.
Det har varit en bra sommarsäsong och
turistentreprenörerna i kommunen är överlag
nöjda. Det har varit god beläggning på
campingarna och det har varit bra bokat på
hotellen. En utmaning för företagen har varit
bemanningen då man under pandemin har
tvingats dra ner på personalstyrkan och därför
behövt ha stängt framförallt
bland restaurangerna.
Sommaren i centrum har varit bra för de flesta
handlare och det har varit mycket svenska
turister men även en del utländska. En del av
det tilltänkta ”sommartorget” förverkligades
innan semestern med fem solstolar vilket
föranledde en del diskussion i media under
sommaren kring dessa.
Cityföreningen, NUAB och Kultur har
utsmyckat fem elskåp med konst och det
arbetet kommer att fortsätta.

Ekonomisk analys
Resultatet per 21-08-31 uppgår +3,2 mnkr.
Prognostiserat resultat uppgår till 2,7 mnkr
mot budgeterat är +/-0,0 mnkr. Den positiva
avvikelsen avser rearesultat vid försäljning av
fastighet i bolaget.
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UEAB
Belopp (mnkr)

Ekonomisk analys
2021

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

180,4
-155,2

293,5
-251,2

281,1
-228,5

Resultat efter
Fin. poster

25,1

42,3

52,6

Koncernbidrag

-6,7

-10,0

-10,0

Resultat före skatt

18,5

0,1

-36,9

Intäkter
Kostnader

Resultat för tertial 2 är 25,1 mnkr (28,5 mnkr
aug 2020) före bokslutsdispositioner och skatt
och prognosen för 2021 är 42,3 mnkr. Under
perioden har 55,0 Mkr (60,8 mnkr) investerats
med en prognos om 110,2 mnkr för helåret
2021. Upplåningen ur kommunens internbank
var under perioden i genomsnitt cirka
240 mnkr. Soliditeten är 44% men beräknas
sjunka till 43% för helåret 2021.

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

0,1

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

0,0

Väsentliga händelser
Året inleddes med låg försäljning av värme och
el men en kall vår medförde slutligen en högre
försäljning än budgeterat. En hög kostnad för
olja i samband med den kalla perioden
medförde att inte hela merförsäljningen av
värme kunde räknas hem. Den nya
spetspannan för fjärrvärmen är ett välkommet
tillskott inför kommande vinter. Användandet
av laddplatserna för elbilar fortsätter öka och
anslutningar av solceller till elnätet likaså.
Elmätare upphandlas under hösten för byte
under 2022-2023.
Arbete pågår på nya bostadsområdet Bergsäter
parallellt med flera större och mindre
anläggningsprojekt.
Förhöjda bakteriehalter i dricksvattnet i Nitta
under augusti medförde stora arbetsinsatser av
UEAB:s personal innan vattnet åter kunde
godkännas.
Informationskampanjen för att sortera rätt och
minska avfall i containern för brännbart på
ÅVC har medfört både bättre sortering och
minskad mängd avfall.
Fiberutbyggnad pågår på landsbygden och där
så är möjligt, i samförläggning med elnät.
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STUBO AB
Belopp (mnkr)

reparationskostnader då vissa arbeten inte har
kunnat utföras på grund av restriktioner kring
pandemin och därmed fått senareläggas.
2020

2021

2020

Tertial 2

Budget

Utfall

Intäkter
Kostnader

61,4
-48,9

88 ,3
-72,8

93,4
-83,0

Resultat efter
Fin. Poster

12,5

15,5

10,4

Koncernbidrag

0,0

0,0

0,0

12,5

15,5

10,4

Resultat före skatt

Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår

15,4

Prognosticerad avvikelse gentemot budget

-0,1

Utdelning från Stubo Holding AB på 6,5 mnkr,
tilläggsköpeskilling Grodparken AB är reglerad
enligt stämmobeslut i maj 2021.
Soliditeten är fortsatt god och beräknas till 36
%. Medelvärdet av soliditeten bland företag
inom Sveriges allmännytta år 2020 var 32 %,
företagsstorlek 1 000-1 999 där Stubo ingår var
soliditeten 22 %. Belåningsgraden för
fastigheter är 61 % (riket 64 %)
samt avkastningen är 5 %. Medelräntan för
perioden är 0,6 % (budget 1 %) varav
borgensavgift 0,4%.

Väsentliga händelser
Stubo har gjort en kundundersökning. Enkäten
gick ut till alla Stubos hyresgäster under maj
månad 2021 och bolaget sammanställer nu
resultatet som inkom under augusti månad.
Kundundersökningen är ett viktigt steg för att
ta reda på hur våra kunder upplever bolaget
som hyresvärd och identifiera
förbättringsområden.
Stubos hittills största nyproduktion väntas
starta under hösten. De två husen med 56
lägenheter beräknas stå klara första kvartalet
2023.
Tjänsten fastighetschef är vakant från maj
månad 2021. Arbetsuppgifter har fördelats om
inom Stubos bygg-grupp och det är nu flera
medarbetare som handlägger de löpande och
planerade investerings- och
underhållsarbetena. VD svarar för större
nybyggnationer och som tidigare för
detaljplanearbetena.

Ekonomisk analys
Bolaget prognosticerar ett resultat i princip i
nivå med budget, -0,1 mnkr. Migrationsverket
har sagt upp samtliga förhyrda lägenheter.
Stubo har beaktat detta i budgeten 2021 från
utfall 2020, 1 % till 1,5 % ekonomisk vakans för
helåret 2021, prognos 1,5 %. Eftersom flera av
dessa lägenheter har omfattande
underhållsbehov påverkas även bolagets
underhållsbudget för året. Styrelsen har
beslutat att öka underhållsnivån från
budgeterade 14 mnkr till 16 mnkr för 2021.
Driftkostnaderna är lägre än budget bland
annat på grund av att löneutvecklingen 2021
blev 0 % (budget 3 %) samt lägre
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1.1 Budgetuppdrag 2018
1.1.1

Mer hållbart samhälle

1.1.1.1 Sektor välfärd
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Ett arbete kring fritidsbank pågår och det har förts olika samtal kring lokalisering och drift. Lokalisering vid Övre
skog är inte aktuellt.
Överskottslagret kommer att byta lokaler vid årsskiftet 2021-2022, vilket kan möjliggöra ökad återvinning.
Åtgärder/insatser för utveckling
Fortsatt arbete och dialog kommer att ske under hösten.

1.2 Budgetuppdrag 2019
1.2.1

Handlingsplanen för miljöberedningen

1.2.1.1 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. Förslag till handlingsplan
är framtagen och dialog pågår inför en politisk behandling.

1.3 Budgetuppdrag 2020
1.3.1

Utreda ökad grundbemanning inom lärandet.

1.3.1.1 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.
Åtgärder/insatser för utveckling
Ett arbete genomförs under hösten 2021 för att kunna erbjuda modersmåls- och musiklärare heltidstjänster vilket i
sig leder till en ökad grundbemanning inom grundskolan och gymnasiet.

1.3.2

Översyn av den kommunala organisationen.

1.3.2.1 Kommunledningsstab
Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt
Analys
Mot bakgrund av den pågående pandemin samt det faktum att ny kommunchef påbörjat sin tjänst i mars 2021 har
arbetet inte påbörjats. Sannolikt kommer uppdragets båda delar att påbörjas under slutet av 2021 men slutförandet
kommer att ske under 2022.
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1.3.3

Översyn av investeringsbudget.

1.3.3.1 Ekonomi
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Ett arbete pågår för att processen för att ta fram en investeringsbudget ska vara så ändamålsenlig som möjligt.
Arbetet har också utvidgats till att se över styrningen av pågående investeringsprojekt via Lokalstyrgruppens arbete.
Åtgärder/insatser för utveckling
Jämförelser med andra kommuner görs och förändringsförslag tas fram.

1.3.4 Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med
föreningslivet runt om i kommunen.
1.3.4.1 Kansli
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Uppdraget omhändertas inom ramen för samverkan med civilsamhället.

1.3.5

Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

1.3.5.1 HR-funktion
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Arbetet med handlingsplanen påbörjades under chefskonferensen 2020. Arbetet låg sedan nere under stora delar av
2020 på grund av Covid-19 men återupptogs under senare delen av hösten. Målet är att en handlingsplan på
förvaltnings- och sektorsnivå skall kunna redovisas under tredje kvartalet 2021.
Åtgärder/insatser för utveckling
En förvaltningsövergripande handlingsplan har remissbehandlats samtidigt som sektorerna har framställt sektorsvisa
handlingsplaner. Det arbete som återstår är att informera och samverka dessa frågor i CSG.

1.3.6

Genomförandeplan för upprättande av solcellspark.

1.3.6.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad
Uppfyllt
Analys
Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i juni 2021.

1.3.7

Värna den biologiska mångfalden.

1.3.7.1 Sektor lärande
Uppfyllt
Analys
För att verka för den biologiska mångfalden tillverkas humlebon som placeras ut i parker och lämplig terräng i olika
delar av Ulricehamns kommun.
Åtgärder/insatser för utveckling

Uppföljning Tertial 2
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Enheterna Blidsbergs skolområde, Hökerums skola, Ulrikaskolan samt Tvärreds skolområde tillverkar Humlebon
inom ramen av trä- och metallslöjd och i fritidsverksamheten.
Tillverkningen av humlebon har skett under tidig vår -21 för att med hjälp av Park och skog placeras ut på lämpliga
ställen i slutet av april.
Samverkan sker mellan skola och enheten Park och skog.

1.3.8

Funktionshindersäkra Ulricehamns city.

1.3.8.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad
Uppfyllt
Analys
Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i mars 2021.

1.3.9

Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor.

1.3.9.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Enhetschef kost samt en rektor F-6 och en rektor åk 7-9 har deltagit i ett seminarium över hur man kan schemalägga
måltider med fokus åk 7-9. Verksamheterna kommer att ha ett uppföljande möte för att planera en fortsättning.
Syftet är att vid schemalagda luncher äter klassen samlat med en vuxen och att man sitter en angiven tid vilket bör
minska upplevelsen av stress och därmed också medföra att elever slänger mat.
Samtliga skolenheter behöver fortsätta att arbeta med miljön i matsalen utifrån att skapa en matsituation där
eleverna känner att de kan äta i lugn och ro och även hinna med sin rast. Eleverna behöver uppmärksammas på och
påminnas om att inte ta mer mat än man orkar äta upp.
Åtgärder/insatser för utveckling
Kostenheten skickar ut siffror på hur matsvinnet ser ut till varje skola så att arbetet kan följas.
Enhetschefer kost deltar på skolornas matråd minst en gång per läsår.

1.4 Budgetuppdrag 2021
1.4.1

Campus Ulricehamn

1.4.1.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
En inledande diskussion har förts via ett uppdrag från kommunledningsmötet huruvida Ulricehamns kommun skulle
kunna skapa ett format om studentboende för studerande på högskolorna i Borås och Jönköping. Tanken är således
att man bor i Ulricehamn under bra studentformer samtidigt som man har sin utbildning i Borås eller i Jönköping.
En tanke är här att studenterna skall kunna ha timanställningar inom sektor välfärd samt sektor lärandets
verksamheter. I arbetsgruppen finns NUAB och Stubo med.
Arbetet är sin inledning.
Åtgärder/insatser för utveckling
Arbetet kommer att fortsätta i någon form under hösten.

1.4.2

Näringslivsklimat

1.4.2.1 Kommunledningsstab
Arbete pågår/förväntas uppfyllas

Uppföljning Tertial 2
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Analys
Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet har tagit fart under hösten. Ett antal olika åtgärder har genomförts och
är planerade att genomföras. Bla äger en workshop rum under oktober månad syftande till att ta fram en strategi för
näringslivsarbetet. Här kommer både företagare samt kommun och bolag att delta.

1.4.3

Genomförande av detaljplaner

1.4.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad
Uppfyllt
Analys
Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i februari 2021.

1.4.4

Inventering av invasiva arter

1.4.4.1 Sektor service
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Park och skog har presenterat omfattningen av uppdraget för KS arbetsgrupp. Ett förtydligande av omfattning och
nivå på insatser behöver tas innan kartläggning påbörjas. Flera enheter i organisationen är inkopplade för att ge sina
tankar om uppdraget. Park och skogs kompetensområde i frågan är insatserna att ta bort ovälkomna växter.
Åtgärder/insatser för utveckling
För att få en uppfattning kring omfattningen av bekämpning av invasiva arter krävs en kartläggning, denna ska visa
vilka invasiva arter som finns och var i kommunen. Utifrån kartläggningen kan sedan en tidsplan och budget tas fram
för bekämpningen. Inom kommunen finns inte kompetens för att genomföra kartläggningen utan extra resurser
behöver till under ett år.

1.4.5

Likvärdighet inom förskolan

1.4.5.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Under våren 2022 genomfördes en kartläggning på samtliga förskolor utifrån
Antal barn på våra förskolor
Lokalernas standard – kopplat till Funktionsprogram
Utemiljö
Lokalförsörjningsplan
Kostnad kommunal förskola (Kolada)
Personaltäthet (Kolada)
Årsarbetare förskolan (Kolada)
Utbildningsnivå hos anställda
Det är en stor variation i storlek på kommunens förskolor. Den minsta har 20 barn inskrivna och den största 131.
Variationen i storlek hänger samman med de olika orternas folkmängd.
Det är också en stor variation i lokalernas standard beroende på fastigheternas ålder och underhåll. Vi har de stora
enheterna Tre Rosor, Totus, Lyckan och Stadsskogen i centralorten som är moderna i sin utformning och i stort
uppfyller de krav vi ställer i funktionsprogrammet.
Vi har små enheter som Träskon i Trädet, vilken inryms i en enkel modulbyggnad. Lingontuvan i Grönahög som har
sina lokaler i en villa. Nyckelpigan i Timmele och Regnbågen i Dalum vilka båda har sina lokaler i det som
ursprungligen varit skolbyggnader i början av 1900-talet. Charmiga byggnader men i sin utformning svåra att jämföra
med nybyggda lokaler som är anpassade efter de krav som ställs idag.
Utemiljöns utformning skiljer sig mycket mellan våra förskolor. Förskolans placering samt gårdens storlek och
utseende påverkar förutsättningarna. Närhet till naturen eller mitt i stadsmiljö. En liten tomt eller generösa ytor.
Funktionsprogrammet anger 40kvm/barn utomhus vilket är utgångspunkten i kommunens nyproducerade förskolor.
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De nyare enheterna har ett stort utbud av lekredskap och miljöer för lärande utomhus medan flera enheter har
betydligt sämre tillgång till detta.
Ulricehamns kommun har högre förskollärartäthet än riket och dessa är spridda över samtliga enheter. Det finns en
viss svårighet att rekrytera på landsbygd kontra tätort.
Förskolan bedrivs till en billigare peng/barn än riket i snitt och barngruppernas storlek är i paritet med riket.
Åtgärder/insatser för utveckling
Samverkanhuset i Gällstad med ny förskola 2023 gör att man kan lämna Gällstads skola samt Junibacken som inryms
i hyrda lokaler. Det kommer att möjliggöra en mer rationell verksamhet då de två enheterna slås samman i nya
lokaler.
Ny förskola i Dalum så att förskolan där kan lämna Regnbågen och flytta in i nya lokaler 2025.
Förskolan i Trädet behöver ses över så lokaler blir mer långsiktigt ändamålsenliga både in och utvändigt.

1.4.6 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig
verksamhet
1.4.6.1 Sektor välfärd
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Representanter från verksamheten har presenterat utbudet inom daglig verksamhet och de företagsgrupper som finns
samt uttalade behov och även önskemål hos brukare har presenterats för politiken. Det finns föreningar som är olika
aktiva under året och det är viktigt att arbetsuppgifter för en företagsgrupp finns under hela året, mer info kring
förslaget gällande föreningars behov behövs för att ta ställning till om det är aktuellt. Det bör även beaktas att det kan
vara av större vikt att arbeta gentemot företag för att stärka möjligheten till en mer integrerat arbete för brukare.
Åtgärder/insatser för utveckling
Politiken tar med frågan till möte med civilsamhället under hösten, för att få ett förtydligande kring förslaget.

1.4.7

Bygga klimatsmart och miljövänligt

1.4.7.1 Sektor service
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Kommunen har antagit ett antal klimatlöften enligt Klimat 2030. Ett löfte handlar om att minska klimatbelastningen
över livscykeln. I projekteringen av den nya skolan F-6 har Miljöbyggnad silver implementerats.
Åtgärder/insatser för utveckling
Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för att kunna implementeras på ett smidigt sätt. I kommande projekt där
projekteringen inte påbörjats är det lämpligast.

1.4.8

Kompetenscentrum för särskolan

1.4.8.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Kommentar:
En samsyn finns med politiker och verksamhet att det uppdraget handlar mer om ett mentalt rum. I en rapport har
verksamheten presenterat inriktningsförslag.
Sektorn behöver knyta särskoleverksamheten till ett lärosäte för fördjupad kunskap och eventuell forskning. Sektorn
anser det som nödvändigt att fler personal (samtliga personalkategorier) omfattas av utökad takt i
kompetensutveckling. Detta både utifrån kommande krav om lärarspecialisering men även bredare
kompetensutveckling.
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1.4.9 Se över möjligheten att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt
vård- och omsorgsboende
1.4.9.1 Sektor välfärd
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Pga av kommunens höga investeringstryck de närmsta åren så görs en översyn om det skulle kunna gå att lätta på det
totala investeringstrycket om en privat aktör både bygger och driver ett nytt vård- och omsorgsboende på Bergsäter.
Åtgärder/insatser för utveckling
Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som leds av socialchef för att se över frågan. I arbetsgruppen så ingår ett
antal funktioner från ekonomi, juridik, fastighet och från kommunledningsstaben i form av boendestrateg då frågan
måste belysas utifrån flera olika aspekter. Arbetsgruppens första moment är att göra en omvärldsanalys och titta på
exempel från andra kommuner.

1.4.10 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov
av särskilt stöd
1.4.10.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Uppdraget är givet och är påbörjat.

1.4.11 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och
vuxennärvaron i skolan
1.4.11.1 Sektor lärande
Arbete pågår/förväntas uppfyllas
Analys
Syftet med tvålärarskap är att möjliggöra kvalitet i undervisningen och ge utökade möjligheter för bred ledning &
stimulans, lättillgängliga och omedelbara extra anpassningar och särskilt stöd i alla klassrum.
Genom tvålärarskap frigörs fritidspersonal på F-6-skolorna, som idag i stor utsträckning används som resurser i
klassrum under skoldagarna. De kan då arbeta med trivsel och trygghet på skolan genom att arrangera rastaktiviteter
samt under rasterna arbeta med att aktivera eleverna, stötta elever med dåliga beteenden, stötta i leken, socialisera,
arbeta med relationer och medverka vid konfliktlösning.
Den ekonomiska kalkylen förutsätter även tillförsel av resurser för ytterligare en flexenhet för F-6-skolorna i
centralorten.
Arbetsmiljön för personalen på en skola med tvålärarskap skulle kunna locka till anställning som skolpersonal i
Ulricehamns kommun.
Utgångspunkten för den ekonomiska kalkylen är tvålärarskap och att tvålärarskap sker i gruppstorlekar över 20
elever. Tvålärarskap fullt ut är målet, men kan givetvis ske successivt utifrån hur måluppfyllelsen ser ut i olika ämnen.
Åtgärder/insatser för utveckling




Införa tvålärarskap i matematik.
Införa tvålärarskap även i svenska, engelska, NO och Teknik
Tvålärarskap i samtliga ämnen

Dubbelbemanning i klasser med fler än 16 elever skulle innebära 8 ,6 mnkr för F-6 skolorna och 4,7 mnkr för 7-9
skolorna inom sektorn.
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NYA BÖRSREKORD NÄR TILLVÄXTEN TAPPAR TEMPO
Tillg. 127 Mkr +1,2%

Max aktier 60,0% +0,0%

•

Trots att vi nu kan förvänta oss fallande global tillväxttakt framöver så fortsätter
aktiemarknaderna att sätta nya rekord efter riktigt starka bolagsrapporter för årets andra
kvartal. I svenska kronor steg globala aktieindex (MSCI AC World) med 2,8% under augusti
månad och indexet fick viss draghjälp av en något svagare svensk krona mot dollarn. Återigen
var den amerikanska marknaden ledande men fick denna månad även stöd från
tillväxtmarknader i allmänhet, och Asien i synnerhet, som rekylerat tillbaka något efter våren
och sommarens kräftgång. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 0,5% och noterade därmed
sin tionde raka månadsuppgång, en obruten svit som inte upplevts under de senaste 30 åren.
Marknadsräntorna steg även under månaden och avvek därmed från sommarens fallande
trend. Marknaden rider nu vidare på den ekonomiska återhämtningen i kombination med
den fortsatt extremt expansiva penningpolitiken, även om orosmolnen börjar hopa sig.
Tillväxttakten börjar klinga av samtidigt som tillväxtutsikterna grusas av stigande osäkerhet
kring deltavariantens utbredande. Samtidigt börjar flera centralbanker, inte minst
amerikanska Fed, snegla på att ompröva penningpolitiken och dra tillbaka
tillgångsköpsprogrammen som hållit räntorna artificiellt låga. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg under månaden med 2,0% i lokal valuta och 1,9% i
svenska kronor. Tillväxtmarknader rekylerade upp något i augusti med 2,6% i lokal valuta och
3,0% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade
något under månaden från 16,9% till 16,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y)
minskade volatiliteten, från 18,3% till 18,2%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet
minskade från 16,9% till 16,6%. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,62 kronor, en
euro för 10,18 kronor och ett brittiskt pund för 11,86 kronor. På räntemarknaden steg den
nominella svenska tvåårsräntan med 3 punkter till -0,30% medan femårsräntan steg med 8
punkter till -0,12% och den tioåriga steg med 7 punkter till 0,16%. Vid månadsskiftet var den
10-åriga svenska break-even inflationen 1,85%.

•

Under månaden har följande transaktioner skett:

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum

Typ av transaktion

Instrument

2021-08-11
2021-08-11
2021-08-12
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-13

Sålt
Köpt
Sålt
Köpt
Köpt
Köpt

Öhman FRN Hållbar A
Cliens Småbolag
SEB Företagsobligationsfond
SPP Global Plus A
Cliens Småbolag
Spiltan Aktiefond Stabil
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Likvidbelopp
1 400 248
-105 000
1 399 274
-1 454 752
-134 977
-1 209 793
-105 000

Nominellt belopp/
Antal andelar
-12 403
32
-9 455
6 316
41
891
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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

ULRICEH AMNS RISKMÅL

2.1 SPECIFICERAT RISKMÅL
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 54,3% aktier, varav 26,4% var exponerat mot Sverige och 27,9%
mot utländska aktier.

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (45,4%). Andelen likvida medel uppgår till (0%).
Söderberg & Partners Wealth Management AB
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V Ä R D E P A P P E R S F Ö RT E C K N IN G 2 0 2 1 - 0 8 - 3 1
Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2021-08-31. Aktuellt
marknadsvärde på tillgångarna är 126,6 mkr varav ca 0,05 mkr är likvida medel.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1
SEB Företagsobligationsfond
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Korträntefond
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
Totalt nominella räntor
Totalt räntor
SVENSKA AKTIER
Cliens Småbolag
Spiltan Aktiefond Stabil
SPP Sverige Plus A
Totalt direktägda aktier och fonder
Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter
UTLÄNDSKA AKTIER
C WorldWide Global Equities Ethical
Goldman Sachs Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD
SPP Global Plus A
SPP Global Solutions A
Swedbank Robur Transition Global MEGA
Öhman Global Hållbar A
Totalt direktägda aktier och fonder
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter
Totalt aktier
ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
LFS Invest 6
LFS Invest I
Totalt alternativa tillgångar

Nominellt belopp
Antal andelar
2021-08-31

Marknadsvärde Månads2021-08-31 avkastning

Löptid

Rating

Vikt

Duration

0,7
2,7
1,2
0,2
0,1
0,1
0,4
2,4
1,0
1,0

98 531
66 410
67 645
28 444
80 013
13 378
92 359
36 351

9 665 868
9 817 031
8 958 202
3 216 150
9 327 455
1 583 381
10 442 094
4 436 974
57 447 154
57 447 154

0,1%
-0,1%
0,4%
0,1%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%

8%
8%
7%
3%
7%
1%
8%
4%
45%
45%

733
9 443
81 188

2 482 751
12 845 723
18 090 012
33 418 485
33 418 485

4,4%
1,4%
0,6%
1,2%
1,2%

2%
10%
14%
26%
26%

7 096
25 603
74 648
5 879
11 906
13 722

2 326 974
3 463 371
17 274 167
2 389 978
4 898 703
4 986 555
35 339 748
35 339 748
68 758 234

3,8%
2,9%
3,2%
3,3%
3,9%
3,1%
3,2%
3,2%
2,2%

2%
3%
14%
2%
4%
4%
28%
28%
54%

10
10

37 000
309 500
346 500

0,0%
0,0%
0,0%

0%
0%
0%

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

48 941
48 941

0%
0%

TOTALT
126 600 828
1,2%
100%
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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1,0

3.1 UTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning

Indexavkastning

senaste månaden

senaste månaden

Differens

Räntebärande värdepapper

50% OMRX T-Bond, 50% OMRX T-Bill

0,1%

-0,1%

0,2%

Svenska aktier

SIX PRX

1,2%

0,5%

0,7%

Utländska aktier

MSCI AC World Net TR (SEK)

3,2%

2,8%

0,4%

Totalportföljen

Sammansatt jämförelseindex

1,2%

0,4%

0,8%

Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning

Indexavkastning

Differens

sedan 2020-12-31

sedan 2020-12-31

Räntebärande värdepapper

50% OMRX T-Bond, 50% OMRX T-Bill

0,9%

-0,2%

1,2%

Svenska aktier

SIX PRX

29,6%

32,2%

-2,6%

Utländska aktier

MSCI AC World Net TR (SEK)

19,6%

21,7%

-2,1%

Totalportföljen

Sammansatt jämförelseindex

10,1%

7,9%

2,2%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 15% SIX PRX, 15% MSCI AC World Net TR (SEK), 35% OMRX T-Bill samt 35% OMRX T-Bond.

3.2 AVSTÄMNING MOT TILLGÅNGSLIMITER
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

Limiter

2021-08-31

2021-08-31

Min

Max

Räntebärande tillgångar

57

45%

35%

85%

Aktier

69

54%

15%

65%

varav svenska aktier

31

46%

35%

70%

varav utländska aktier

37

54%

30%

65%

0

0%

0%

15%

Alternativa tillgångar
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3.3 FÖRVÄNTAD TILLGÅNGSUTVECKLING
Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen
för de 5% bästa utfallen är +19,4% medan de 5% sämsta underskrider -11,6%. Avkastningen är
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 3,3% det
kommande året.
Förväntad utveckling

Tillgångs-

Förväntad

av tillgångsportföljen

värde (mkr)

avkastning

Aktuella marknadsvärderade tillgångar

126,6

Simulering - 1 år
Medelvärde

130,8

3,3%

5% högsta

151,2

19,4%

5% lägsta

111,9

-11,6%

0,5% lägsta

105,4

-16,7%

Simulering - årsskiftet
Medelvärde

128,0

1,1%

5% högsta

139,5

10,2%

5% lägsta

116,8

-7,7%

0,5% lägsta

112,3

-11,3%

Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för
förväntade in- och utflöden.
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3.4 RÄNTEPORTFÖLJEN
Durationen på den totala portföljen var 1,0 år.

3.5 AKTIEPORTFÖLJEN
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.
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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 liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 15,0%, vilket betyder att
tillgångarna kan minska 15,0% 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 60%. 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 54,3% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen
med 5,7%

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2021-08-31

2021-07-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr)

126,6

125,1

Skyddsnivå (Mkr)

107,6

106,3

Riskbuffert (Mkr)

19,0

18,8

Aktuell marginal (%)

15,0%

15,0%

Maximal aktieandel

60%

60%

54,3%

51,5%

Aktuell aktieexponering (%)
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ORDLIS TA

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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Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning
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Tjänsteskrivelse Revisorernas utlåtande avseende
delårsrapport 2021-08-31
Diarienummer 2021/547, löpnummer 3428/2021

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har den 6 oktober 2021 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport
2021-08-31 till kommunfullmäktige.

Ärendet
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per
2021-08-31. 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 2021 fastställdes 16 mål för god ekonomisk hushållning. Av dessa 16 mål avser 12 mål
verksamhet och 4 mål är finansiella.

Beslutsunderlag
1
2

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31
Ulricehamns kommun - Rapport delårsgranskning 2021

Beslut lämnas till
Revisionen
Ekonomichef

Linnéa Svensson
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förvaltning

1

Valda revisorer
Ulricehamns kommun
Kommunfullmäktige
Utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ulricehamns kommuns delårsrapport per
2021-08-31. 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 2021 fastställdes
16 mål för god ekonomisk hushållning. Av dessa 16 mål avser 12 mål verksamhet och 4 mål
är finansiella.
Revisorerna skall bedöma om:
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning
Vi bedömer att:
 delårsrapporten i huvudsak 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:
 befolkningen i Ulricehamn ska öka med minst 5 % över en femårsperiod
 företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i förhållande till föregående år

Sidan 1 av 2

2

Valda revisorer
Ulricehamns kommun
Vi anser att det kan finnas risk att fler verksamhetsmål än de två som kommunstyrelsen
redovisar, inte kommer att uppfyllas. Bland annat målet för långtidssjukskrivning.
Sammanfattningsvis är kommunstyrelsens bedömning att 14 av 16 mål är uppfyllda eller
förväntas att uppfyllas.

Ulricehamn den 6 oktober 2021
För valda revisorer

Lars-Erik Josefson
Ordförande

Marianne Henningsson
Vice ordförande

Sidan 2 av 2
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1. Sammanfattning

Sammanfattning
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2021.
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 94 mkr, vilket är 20 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på en
ökning av skatteintäkter och regleringsbidrag. Kommunens prognos för helåret uppgår till 66 mkr, vilket är 48 mkr högre än
budgeterat resultat.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 44 mkr för 2021.
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 12 mål är endast ett mål vara uppfyllt, samtidigt som bara hälften av målen
kunnat mätas. Verksamhetsmålen bedöms i delårsrapporten vara uppfyllda i låg grad.
Ulricehamn den 6 oktober 2021

Emil Andersson
Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning

Inledning
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.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
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.
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Inledning forts.
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 kommunens ekonomichef.

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
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3. Resultat av
granskningen

Resultat av granskningen
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.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige
Det ekonomiska resultatet exklusive
jämförelsestörande poster ska uppgå till
minst 1,2 procent av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning

Måltal

Utfall

Vår bedömning

1,2 %

4,3 %

Målet nås och bedöms uppnås i
årsprognos

250 mkr

0 mkr

Målet nås och bedöms uppnås i
årsprognos

STUBO AB ska generera en avkastning
på minst 5 procent på
fastighetsinnehavets marknadsvärde

5%

5%

Målet nås och bedöms uppnås i
årsprognos

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

5%

5%

Kommunens nyupplåning för
finansiering av investeringar ska uppgå
till högst 350 mkr

Målet nås och bedöms uppnås i
årsprognos

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
Gällande helårsprognosen för 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen
felaktig.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har antagit tre målområden i budgeten för 2021:
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 12 stycken.
I delårsrapporten mäts måluppfyllelsen av de underliggande målen i tre kategorier (Uppfyllt; Arbete pågår/förväntas uppfyllas;
samt Inte uppfyllt). Av verksamhetsmålen är ett mål uppfyllt; tre mål där arbete pågår; två mål är inte uppfyllda, samt sex 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 12 mål är endast ett uppnått i delårsrapporten. Verksamhetsmålen får därmed
betraktas som i låg grad uppnådda.

© 2021 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.
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Resultatutjämningsreserven, RUR, kan 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 hushållning som fullmäktige
ska besluta om.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 44 mkr.
Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
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Resultat av granskningen forts.
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 94 mkr, vilket är 20 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på ökade
skatteintäkter och regleringsbidrag.
Kommunens årsprognos uppgår till 66 mkr, medan det budgeterade årsresultatet uppgår till 18 mkr. 2020 års resultat uppgick
till 59 mkr som till stor del förklarades av förstärkta generella statsbidrag.
Kommunens årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 352 mkr (464 mkr). Till och med augusti har kommunen investerat 58
mkr (141 mkr) och årsprognosen anges till 155 mkr (202 mkr).
Kommunen redovisas samtliga hyresavtal som operationella, vilket ej bedöms vara korrekt. En översyn planeras och vara klar
till årsskiftet.
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Resultat av granskningen forts.
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 122 mkr per den 31 augusti, vilket är 2 mkr lägre än vid samma tidpunkt
föregående år.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.

Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.

Beslutsunderlag
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.
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Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne 2020
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Förvaltningens förslag till beslut
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.

Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.

Ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.
Stiftelsen Adolf Molanders minne är en avkastningsstiftelse och har som ändamål att inom
Timmele socken främja kulturella och sociala intressen. I årsredovisningen för 2019
framkom att det på grund av att det tidigare år beviljades anslag överstigande det fria egna
kapitalet delades det under år 2019 inte ut några nya anslag enligt ändamålen. I årsrapporten
för 2020 framkommer att det fria egna kapitalet nu har återställts och anslag har beviljats
med försiktighet under året.
Revisorerna har inte funnit några skäl till anmärkning och tillstyrker att stiftelsens styrelse
beviljas ansvarsfrihet.
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Räkenskapsâret
2020

Minne
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Adolf Molanders
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Org.nr 865500-2619

Styrelsen

för Stiftelsen

Adolf Molanders

Minne får harmed avge årsredovisning

för räkenskapsåret

Årsredovisningen
är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2020.

alla belopp

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt
Stiftelsen

om verksamheten
Adolf Molanders

Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående
Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige
Styrelsen

har haft två protokollförda

Stiftelsen

har sitt säte i Timmele.

Främjande

av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna
i Ulricehamns Kommun.

i

möten.

av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom
hembygdsvård,
yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och
biblioteksverksamhet,
främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och
friluftsplatser,
lämna stöd till ideellt ungdomsarbete
inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse
och dylikt.
Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler
som tillämpas för ideella föreningar med flera. I
de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten
vara skattebefriad.
Styrelsens
bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för
sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Stiftelsen
Org.nr

Adolf

Molanders
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Minne
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Väsentliga

Izändelser

Det fria kapitalet
Stiftelsens

under räkenskapsåret

har nu återställts

och anslag har beviljats

kapital består av bankmedel

med försiktighet

samt l 696 535 kr placerade

under året.

i Swedbank

Robur Fonder AB-

Stiftelsefond Utd.
Fondens marknadsvärde
vid årets ingång var 1 722 524 kr och är vid årets utgång
Marknadsvärdet
vid årets utgång är högre än anskaffningsvärdet.
Utdelning

1 747 562 kr.

har totalt skett med 40 000 kr enligt nedan stående förteckning:

Namn

Belopp

Ändamål

Alfred Svensson

5 000

Högskolestudier

Leo Sandberg

3 500

Gymnasiestudier

Matilda Karlsson
Sanna Emilsson
Elias Swarén
Timmele GOIF
Equmenia Timmele
Timmele Hembygdsförening

2 000
2 000
2 000
12 000
12 000
1 500

Gymnasiestudier
Gymnasiestudier
Gymnasiestudier
Föreningsbidrag
Föreningsbidrag
Föreningsbidrag

Flerårsöversikt
Huvudintäkt
Resultat

2020

(tkr)

- utdelning

efter finansiella

resultat

2018

2017

2016

fond

88

90

83

86

86

poster

44

256

-60

25

-2

98,9
1 9ll

99,0
1 906

99,1
l 651

98,9
1 711

99,0
1 686

Soliditet (%)
Eget kapital
Stiftelsens

2019

och ställning

i övrigt framgår

av efterföljande

resultat-

och balansräkning

med noter.
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Stiftelsen

Adolf

Molanders
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Minne

Org.nr 865500-2619
Not

Resultaträkning

Stiftelsens

stiftelsens

Stiftelsens

intäkter

2

Personalkostnader
stiftelsens

kostnader

Rörelseresultat

Finansiella

89 962
89 962

-34 682

-24 583

-9 246

-9 629

-43 928

-34 212

44 433

55 750

poster

Nedskrivningar
och kortfristiga

av finansiella
placeringar

Räntekostnader

och liknande resultatposter

Summa

finansiella

Resultat

efter finansiella

Resultat

före

Årets

88 361
88 361

kostnader

Övriga externa kostnader
Summa

2019-01-01
-2019-12-31

intäkter

Utdelningar
Summa

2020-01-01
-2020-12-31

resultat

skatt

anläggningstillgångar

poster
poster

199 789
-108

0

-108

199 789

44 325

255 539

44 325

255 539

44 325

255 539

0/

Stiftelsen
Org.nr

Adolf

Molanders

Minne
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865500-2619

Not

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella

anläggningstillgångar

Andra långfristiga

värdepappersinnehav

Summa

finansiella

anläggningstillgångar

Summa

anläggningstillgångar

3

l 696 535

l 696 535

l 696 535

1 696 535

1 696 535

l 696 535

3 601

207

3 601

207

232 233

229 059

232 233

229 059

235 834

229 266

1 932 369

1 925 801

Omsättningstillgångar
K orçfristiga fordringar

Övriga fordringar
Summa

kortfristiga

Kassa

och bank

Kassa

och bank

Summa

kassa

fordringar

och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

62/

Stiftelsen Adolf Molanders
Org.nr 865500-2619

Minne
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2020-12-31

Balansräkning

EGET KAPITAL

OCH

2019-12-31

SKULDER
4

Eget kapital
B umlet eget kapital

Bundet fondkapital
Bundet

eget kapital

vid räkenskapsårets

slut

1 776 956

l 772 631

1 776 956

1772 631

133 642

133 642

133 642

133 642

1 910 598

1 906 273

3 646

4 028

18 125

15 500

21 771

19 528

1 932 369

1 925 801

Fritt eget kapital
Fritt fondkapital

Fritt eget kapital
Summa

vid räkenskapsårets

slut

eget kapital

Kortfristiga

skulder

Övriga skulder
Upplupna
Summa

SUMMA

kostnader
kortfristiga

EGET

och förutbetalda

intäkter

skulder

KAPITAL

OCH SKULDER

Ca

Adolf Molanders

Stiftelsen
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Minne

Org.nr 865500-2619

Noter
Not 1 Redovisnings-

och värderingsprinciper

upplysningar
Allmänna
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
råd (BFNAR

2016: 10) om årsredovisning

och Bokföringsnämndens

allmänna

i mindre företag.

Nyckeltalsdeñnitioner

-utdelning fonder
Årets utdelning från fond.
Huvudintäkt

Resultat efter finansiella poster
Resultat

efter finansiella

intäkter och kostnader

men fore bokslutsdispositioner

och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
balansomslutning.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar,

dvs skillnaden

reserver med avdrag för uppskjuten

mellan tillgångar

skatt) i procent av

och skulder.

Qø

Stiftelsen

Adolf

Molanders

Minne
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Not 2 Medelantalet

anställda
2020

Medelantalet

0

anställda

Not 3 Andra

långfristiga

anskaffningsvärden

Utgående
Ingående

ackumulerade

anskaffningsvärden

ack. nedskrivningar

Årets återföring
Utgående

Utgående

redovisat

l 696 535

l 696 535

1 696 535

till marknadsvärde

-199 789
199 789

nedskrivningar

0

värde

1 696 535

Not 4 Eget kapital
Bundet
Belopp vid
räkenskapsårets
Beviljade

början

eget

eget

Totalt

kapital

1772 631

133 642

l 906 273

-40 000

-40 000

44 325

44 325

Årets resultat

Belopp

Fritt

kapital

anslag

Omfört till/från
eget kapital
Kapitalisering

bundet
4 325

-4 325

1 776 956

133 642

O

vid

räkenskapsårets

slut

2019-12-31

l 696 535

av nedskrivningar

ackumulerade

0

värdepappersinnehav
2020-12-31

Ingående

2019

1 910 598

1 696 535

Stiftelsen

Adolf

Molanders

Minne
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne
Org.nr. 865500-2619
Rapport

misstag, eñersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen
Molanders Minne för år 2020.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av Stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utfonna
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
interna kontrollen.

för Stiftelsen Adolf

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
och ger en i alla väsentliga avseenden
med årsredovisningslagen
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
ârsredovisningslagen.
årsredovisningens övriga delar.

' utvärderar

vi lämpligheten

i den

som

i de redovisningsprinciper

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
upplysningar.

och tillhörande

- drar vi en slutsats

Grund för uttalanden

om lämpligheten

använder

i att styrelsen

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om Stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

krav.

osäkerhetsfaktor,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Styrelsens

ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt ârsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

- utvärderar

måste

presentationen,

vi den övergripande

innehållet i årsredovisningen,
årsredovisningen

återger

fasta

vi i revisionsberättelsen

strukturen

de underliggande

och

och om

däribland upplysningama,
transaktionerna

och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av Stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt dritt tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Vi måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland

de eventuella

som vi identifierat.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med gmnd i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på
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ä:

betydande

bristeri

den interna

kontrollen

IBDO
Rapport

om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne för âr 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandct eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs_ närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens

ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

enligt

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande

revisionen

av förvaltningen,

och därmed

vårt

uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen,

eller om det ñnns

skäl för entledigande,

eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
Stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande.

Borås den 8 juni 2021

BDO Göteborg AB

Dag

L.

eter Karlsson

Auktoriserad

revisor
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Till
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för 2020

(1994: 1220) bestämmelser.

Granskningen

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.
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§ 219/2021

Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund
Dnr 2021/609

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma
till medlemskommunerna för beslut.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

§ 54 Delårsrapport januari - augusti 2020
Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick
Revisorernas utlåtande delårsbokslut
Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-31

Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2020
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Diarienummer 2020/609, löpnummer 3968/2020

Förvaltningens förslag till beslut
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma
till medlemskommunerna för beslut.

Ärendet
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma
till medlemskommunerna för beslut.
Tidigare har delårsrapporten hanterats som ett informationsärende utifrån
kommunallagen,11 kap 16 § KL. Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som
upprättats enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Paragrafen innebär
att minst en delårsrapport, som ska upprättas, ska behandlas av fullmäktige. Paragrafen
motsvarar 8 kap. 20 a § KL (prop. 2003/04:105 s. 27). Bestämmelsen innebär inget krav på
att fullmäktige formellt ska godkänna rapporten.
SÄRF:s revisorsgrupp har nu förmedlat att delårsrapport ska beslutas av
medlemskommunerna och inte av direktionen själva med hänvisning till SKR:s skrivelse om
kommunala samverkansformer där det står följande: I Kommunallagen finns krav på att en
delårsrapport ska upprättas av kommunalförbund och delårsrapporten ska bedömas av
medlemskommunernas fullmäktige och inte av direktionen själva. Således kommer
delårsrapporten att behöva beredas av kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten är inte ett eget ärende utan ska enbart biläggas
delårsrapporten.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

§ 54 Delårsrapport januari - augusti 2020
Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick
Revisorernas utlåtande delårsbokslut
Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig

Beslut lämnas till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

2020-10-29
Stefan Sjöblom
Anna Sandström
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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 delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen
fastställt.
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av
delårsbokslutet inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts
av Borås Stads Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.
Delårsrapporten 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 under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är
rättvisande. Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning.
Delårsgranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer
och god redovisningssed?



Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?



Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida
resultat/måluppfyllelse kommer att kunna uppnås?



Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver
särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal
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verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om
Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig.

1.4 Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad
granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och
ställning. Granskningen har innefattat att granska ett urval av underlag och annan
information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som
använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i en riskoch väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för
väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande har
genomförts.
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat
systemstöd.1 Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har
genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser mellan delåren 2019 och 2020
har utförts.
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts.
Vidare har avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och
skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning och prognos har
avhandlats.
Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.
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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 Lagar och rekommendationer
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska
kommunalförbund minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild
redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets
början. En årsprognos ska ingå.2
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Upplysning ska lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av

2

LKBR, Kap 1. 3§

4

förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig betydelse för förbundet
som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt
styrdokument som används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och
verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt kommunallagen (KL) 11 kap. 16 §
överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två månader efter
rapportperiodens slut.5
Delårsrapporten ska innehålla:6


en resultaträkning



en balansräkning



en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat
under rapportperioden.
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör
delårsrapport kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen
tillhandahålla information i sin delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR
R17 innehålla en samlad men översiktlig beskrivning av drifts- och
investeringsverksamhet.7
Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid
upprättandet av delårsrapporten.8

3

RKR R 17

4

Ibid

5

Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och

Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6

LKBR, Kap 13. 2§

7

Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och

Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8

Ibid
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Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om
resultatet i delårs-rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och
om den uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer (RKR) avseende innehåll och utformning.
Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive
kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta
verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

2.2 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
delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga
bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.
2.2.1 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående
bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en
delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående
räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande
räkenskapsår.
I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i
balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för
närmast föregående räkenskaps utgång.
Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och
balansräkning enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret.
Delårsrapporten bör också innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period
föregående år.
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SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta
månader. Detta är inom den tidsram som LKBR stipulerar.
Delårsrapporten innehåller:


Resultaträkning



Balansräkning



Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut



Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång



Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period
närmast föregående räkenskapsår



Helårsprognos



Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF
överensstämmer med uppställningen i senaste årsredovisningen.

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig
förvaltningsberättelse, utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.
Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning
samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.
Revisionskontoret bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över
utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upplysning om ekonomi och ställning,
händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av
vikt.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god
ekonomisk hushållning kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17.
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport
innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i allt
väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en samlad
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bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under
2020.

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 5,2 mnkr
för perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020, vilket innebär ett positivt resultat om
6,7 mnkr jämfört med budget för samma period.
Överskottet beror i huvudsak på att medlemsbidraget har höjts med 3,1 % men
verksamhetens övriga intäkter samt kostnader är lägre än föregående år med
anledning av pågående pandemi. Intern utbildning och övning har inte kunnat
genomföras enligt plan vilket ger en lägre kostnad för perioden men är kritisk för
verksamheten, skriver SÄRF i delårsrapporten. För delar av verksamheten kommer
ökad satsning på utbildning och övning att bli nödvändigt under kommande år vilket
kommer att höja kostnaden under åren 2021 och 2022. Därutöver har en omvärdering
av pensionsskulden gjorts. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid tiden
för delårsbokslutet hade två medarbetare av nio som uppnått pensionsålder avgått
med avtalspension (SAP-R).
För helåret 2020 redovisar SÄRF en prognos om överskott på 2 mnkr, vilket är ett
överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.
Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat
är förenligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs
i enlighet med fastställda mål.
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt
rambudget. Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är
nollresultat varje enskilt år. I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild
Avtalspension inom Räddningstjänst) enligt prognos per föregående årsskifte.
Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras
att uppnås.
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2.6 Måluppfyllelse
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete

Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och
flerårsplan ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Målen ska följas upp kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i
delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för
förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och
ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod.
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 20202023.
Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som
kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället.
Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt
drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i
handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i
årliga verksamhetsplaner.
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i
samhället för perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den
årliga verksamhetsplanen.9
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före
händelse, under händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett
eller flera årliga prestationsmål. Prestationsmål för 2020 fastställdes av Direktionen 6
december 2019 i Verksamhetsplan och internbudget för 2020. Sammantaget
fastställdes 24 prestationsmål för 2020 uppdelat på kategorierna; före händelse (11
st.), under händelse (9 st.) och efter händelse (4 st.).

9

SÄRF Handlingsprogram 2020-2023, beslutad av Direktionen 6 juni 2019
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I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31
augusti 2020 i sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller
för perioden 2020-2023 samt de prestationsmål som är beslutade för 2020.
Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en
skattning av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i
% av hur stor del av målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2020 och en prognos
över genomförandet för helåret 2020.
Måluppfyllelsen per 31 augusti 2020 redovisas i enlighet med nedanstående:
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Före händelse

0

11

0

av 11 prestationsmål 2020

Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Under händelse

0

6

3

av 9 prestationsmål 2020

Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Efter händelse

0

3

1

av 4 prestationsmål 2020

Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31
augusti 2020

0

2
0

4

av 24 prestationsmål
2020

Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppfyllda per 31 augusti 2020.
Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 61 % uppfyllt
dittills under året. Prognosen för helåret 2020 är att uppfyllandegraden kommer öka
till 88 %. Prestationsmål som förbundet uppskattar att de inte helt kan uppnå under
året (totalt 10 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till
förhållandena och förbundets planerade åtgärder.
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Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den
rådande corona situationen (Covid-19) har exempelvis brandstationen på
Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa besökare. Aktiviteter med fysisk
närvaro såsom övning och utbildning kommer inte kunna genomföras enligt plan
under 2020 menar förbundet. Vidare menar förbundet att utförandet av många
aktiviteter har behövts planerats om på grund av Covid-19.

2.7 Fördjupad granskning
Under hösten genomförs en granskning av hyressättning av SÄRFs
verksamhetsfastigheter. Granskningens övergripande syfte är att granska hur
principerna för hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de
lokaler SÄRF hyr i medlemskommunerna ser ut.
Granskningen kommer bland annat belysa hur modellen för lokalkostnadsberäkning
för SÄRF:s lokaler ser ut i respektive medlemskommun. Granskningen kommer att
genomföras genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstemän inom
varje medlemskommun och på SÄRF. Granskningen utförs av en oberoende konsult
från bolaget EY. Granskningen påbörjas i september 2020 och beräknas vara klar i
december 2020. Resultatet redovisas i form av en rapport. De förtroendevalda
revisorerna i SÄRF är mottagare av rapporten.

2.8 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som
antagits av Direktionen 20 mars 2020. Förbundet har genomfört en riskanalys som
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017
antagit en policy för intern styrning och kontroll.
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.
Intern kontroll löner
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Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret
gjort en genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat
verksamhetsföreträdare intervjuats.
SÄRFs process för löner ser enligt de intervjuade ut enligt nedanstående:


SÄRF har attestering av närmsta chef för all personal.



På heltid går närmsta chef in i tidssystemet Flex och attesterar månaden



På deltid gör respektive platschef granskning och attest av registrerade tider i
systemet Hogia PBM för all sin personal. Sektionschef RiB attesterar därefter
alla övriga löneunderlag (exempelvis sjukrapporter eller andra underlag) med
signatur på papper. Sektionschef RiB signerar överföringslista från Hogia PBM
till Hogia Lön.



Utskrivna preliminära avräkningar från Hogia lön, d.v.s.
lönespecifikation/person utskrivna på listor, kontrolleras av lönehandläggare
mot underlag samt attesterar de på sista sidan av respektive
kår/avdelning/kategori, för deltid byter man med varandra d.v.s. kontrollerar
varandras kårer.



Avräkningarna tillsammans med utskrivna rapporter såsom bokföringsorder,
bankutbetalning, semesterskuldsberäkning osv lämnas till ekonomichef som
granskar och attesterar varje kår/avdelning/kategori samt fyller i respektive
bruttosumma i filen ”Bruttolön”, se bifogad fil. I filen kontrolleras månadens
summa per kategori med tidigare månader, totalsumman kontrolleras mot
tidigare år och budget. I filen räknas även ut månadens beräknade PO-avgiften
som kan stämmas av mot Trigger när den körs senare i månaden samt ser man
utvecklingen av semesterdagar.



Samtliga rapporter attesteras av ekonomichef som för över bokföringsfil till
Agresso samt bankfil till Nordea. För att bankfilen ska gå till utbetalning gör
ekonomichef bemyndigande i Internetbanken. Backup för ekonomichef för
bokföringsfil (som kräver behörighet i Agresso) är ekonomihandläggare och för
bankfil inklusive bemyndigande är (som kräver inloggning och behörighet i
Internetbanken) ekonomihandläggare, kanslichef och förbundsdirektör.

Revisionskontoret noterar att internkontrollen avseende lön består av kontroller och
attester i flera led.
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2.9 Övriga iakttagelser
Revisionskontoret noterar att SÄRF under februari fått viss ränta på det egna kapitalet
om 56,9 miljoner10 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. På grund av
coronapandemin har samhällsekonomin påverkats och räntor har ändrats. För
närvarande är räntan noll procent på det egna kapitalet.

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti
2020 ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma
krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Revisorernas
bedömning baseras på en genomgång av Direktionens redovisning och analys i
delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens delårsbokslut.
10

SÄRF Delårsrapport 2020, sid 14.
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Förbundets revisorer bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i
enlighet med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning,
kommunallagen och RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är
upprättad i enlighet med de krav som finns gällande uppställningsformer för
resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller en förenklad
förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för
perioden är ett överskott om 5,2 mnkr. För helåret 2020 redovisar SÄRF en prognos
om överskott på 2 mnkr, vilket är ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.
Revisorerna noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet
innebär att det finansiella målet prognostiseras att uppnås under året.
Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2020
genomfört uppföljning avseende samtliga 24 prestationsmål som Direktionen
fastställt för 2020. Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppnådda.
Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 61 % som
genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2020 är att uppfyllandegraden
kommer öka till 88 % uppfyllandegrad. Aktiviteter där förbundet skattat att
prestationsmålet riskerar att inte helt kunna uppfyllas under året (totalt 10
prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och
förbundets planerade åtgärder. Det är den pågående coronapandemin som bland
annat gör det svårt för förbundet att genomföra aktiviteter med fysisk närvaro
såsom övning och utbildning.
Revisorerna bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom ramen för
delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin
förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet
utvecklats under året. Samtliga av Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett
enhetligt sätt i delårsrapporten och revisorerna bedömer mot denna bakgrund att
redovisningen av verksamhetsresultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenlig
med de mål som Direktionen beslutat om.
Borås 29 oktober 2020
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_________________________
Andreas Ekelund,
Revisionschef, Revisionskontoret
Borås Stad

________________________
Stefan Sjöblom
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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1

Bakgrund

Ulricehamns kommuns arkivreglemente är ett lokalt regelverk för tillämpning av arkivlagen
(AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Reglementet meddelas med stöd
av 16 § AL.

2

Syfte

Ulricehamns kommuns arkivreglemente är det styrdokument som ligger till grund för
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning och syftar till att
fastställa hur arkivhantering och arkivvård ska ordnas inom Ulricehamns kommun.
Arkivreglementet ska också tydliggöra hur ansvaret för arkivhanteringen och arkivvården är
fördelat mellan de kommunala verksamheterna och kommunstyrelsen.
Arkivreglementet ska alltid vara uppdaterat. Uppdatering sker vid snarast möjliga och
lämpliga tidpunkt när det inom den kommunala organisationen uppstår förändringar som
påverkar arkivreglementet.

3

Tillämpningsområde (1 § AL)

Ulricehamns kommuns arkivreglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens alla
nämnder och verksamheter. Detta reglemente gäller även för kommunens helägda
aktiebolag.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

4

Verksamheternas arkivansvar (4 § AL)

Varje verksamhet ansvarar för att dess arkiv, samt av verksamheten övertagna arkiv vårdas i
enlighet med arkivlagen och på det sätt som föreskrivs av detta reglemente.

4

5

Arkivmyndigheten (7–9 §§ AL)

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Ulricehamns kommun. Arkivmyndigheten utövar
tillsyn över att de kommunala verksamheterna fullgör sina skyldigheter beträffande
arkivbildningen och dess syften, samt över den kommunala arkivvården. Kommunstyrelsen
kan i egenskap av tillsynsutövande myndighet efterfråga en rapport från förvaltningen.
Till arkivmyndighetens förfogande finns ett kommunarkiv. Kommunarkivet är
arkivmyndighetens verkställande organ och ska som sådant implementera en
kommungemensam hantering av arkiv- och informationshanteringsfrågorna.
Kommunarkivet förvarar och vårdar de kommunala arkivbestånd som ska bevaras i ett
centralarkiv. Kommunarkivet ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning i
kulturell verksamhet och forskning, och får även ta emot enskilda arkiv av betydelse för den
lokala kulturhistorien.
Kommunarkivet har sin organisatoriska tillhörighet hos kanslifunktionen, där arkivarie
ansvarar för det praktiska arbetet med arkivfrågor, såsom framtagande av styrdokument och
rutiner och vård av centralarkiv. Arkivarie ska ha en rådgivande och stöttande roll gentemot
arkivmyndigheten och övriga kommunala verksamheter i arkivfrågor.
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Arkivredovisning (6 § 2 p AL)

Tranemo kommun ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en
arkivförteckning, båda kommungemensamma.
Arkivbeskrivningen ska spegla kommunens organisation från tidpunkten för senaste större
omorganisation, dess processer och arkivets struktur. Arkivbeskrivningen ska upplysa om
vilka som ansvarar för verksamheternas arkivvård och informationshantering och syftar till
att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstepersoner den inledande orientering som krävs
för att den mer detaljerade arkivförteckningen ska bli användbar.
Arkivförteckningen är ett inventarium över det informationsbestånd som verksamheterna
har i sitt förvar. Syftet med förteckningen är att möjliggöra eftersökning av och åtkomst till
information, samt fixera arkiven och minska risken för informationsförlust.
Arkivmyndigheten ansvarar, genom arkivarie, för att arkivbeskrivning och arkivförteckning
upprättas.

5

7

Informationshanteringsplan (6 § 1, 4–5
p AL)

Varje verksamhet ska kartlägga all den information som inkommer eller upprättas inom
ramen för verksamhetens processer, och redovisa dessa i en kommungemensam
informationshanteringsplan.
Informationshanteringsplaner är inte obligatoriska enligt arkivlagen, men
kommunfullmäktige fastslår i och med detta reglemente att en kommungemensam
informationshanteringsplan ska finnas. Informationshanteringsplanen behövs för att de
kommunala verksamheterna ska upprätthålla en effektiv informationsstyrning, och för att
följa arkivlagens krav på att bevara, ordna och vårda arkiv på ett sådant sätt att rätten att ta
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen,
samt forskningens behov tillgodoses (3 § AL, 4 p OSL).
Informationshanteringsplanen ska vara processorienterad och tydligt beskriva vilka lagrum
som informationen omfattas av, om informationen ska bevaras eller gallras, var
informationen förvaras, hur den är ordnad, om den är belagd med sekretess och när den ska
överlämnas till kommunarkivet för slutförvaring.
I processer där Ulricehamns kommun samarbetar med andra kommuner och där
information upprättas, inkommer eller förvaras för Ulricehamns kommuns räkning följs
dessa kommuners senast antagna informationshanteringsplan. Denna begärs ut från
respektive kommun i samband med att avtal upprättas.
En informationshanteringsplan som fastställts av kommunstyrelsen är att betrakta som ett
gallringsbeslut.
Informationshanteringsplanen revideras årligen eller vid behov. Kanslichef har delegation på
revidering av informationshanteringsplanen.
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Rensning (6 § 4 p AL)

Information som inte tillför sakuppgift till ett ärende, till exempel utkast och
minnesanteckningar, ska rensas bort eller på annat sätt avskiljas från de allmänna
handlingarna. Pappershandlingar ska befrias från gem, tejp, häftklamrar, plastfickor och
annat material som kan verka skadande. Rensning ska genomföras senast i samband med att
ett ärende färdigställs, och av en person med god kännedom om informationens betydelse för
förståelsen av ett ärende.
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9

Gallring (10 § AL)

Gallring innebär att information förstörs på ett sådant sätt att den inte kan återskapas, och
ska ske i enlighet med hanteringsanvisningen i gällande informationshanteringsplan. I
informationshanteringsplanen ska det tydligt framgå vilken information som ska gallras och
hur lång gallringsfristen är. Gallringsbar information hanteras på verksamhetsnivå och
överlämnas inte till kommunarkivet.
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Bevarande och överlämning till
arkivmyndighet

Slutlig förvaring av bevarandeinformation, oavsett lagringsmedia, sker i kommunens
centralarkiv. Arkivmyndigheten ensam ansvarar för slutförvaring av information om inte
kommunfullmäktige fattar beslut om annat.
Vid överlämning av information från en verksamhet till kommunarkiv övergår ansvar för
förvaring och vård på arkivmyndigheten.
Arkivmyndigheten mottar endast information som hanterats i enlighet med Ulricehamns
kommuns informationshanteringsplan, det vill säga information som ska bevaras, och som
före överlämnande rensats, gallrats och ordnats enligt fastställd rutin. Efter överlämning
övergår ansvaret för den inlämnade informationen på arkivmyndigheten. En leveransreversal
med tydlig förteckning över all information som överlämnas ska upprättas av inlämnande
verksamhet och är det kvitto som styrker vad verksamheten lämnat in och vad
kommunarkivet tagit emot.
Verksamheter som upphör och inte överförs till annan kommunal verksamhet ska inom tre
månader ordna och överlämna sina arkiv till arkivmyndighet, om inte fullmäktige beslutar
något annat.
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Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2
p och 6 § 3 p AL)

Information som ska bevaras ska, oavsett lagringsmedium, framställas med material och
metoder som garanterar informationens beständighet. Informationen ska förvaras under
betryggande former i skydd från otillbörlig åtkomst och förstörelse.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

7

12

Utlån

För att minimera risker för skador på eller förlust av information sker utlån av information
ur kommunarkivet endast i undantagsfall. Huvudprincipen är att arkivarie eller annan
behörig tjänsteperson förser allmänhet och statlig eller kommunal verksamhet med en kopia
av den efterfrågade informationen, alternativt förevisar den vid ett besök hos
kommunarkivet.
En förutsättning för utlån, tillhandahållande av kopia eller förevisning hos kommunarkivet är
att detta kan ske i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
tryckfrihetsförordningen.
Vid utlån av information ur kommunarkivet ska kvitto som tydligt anger låntagares namn,
samt datum för utlån obligatoriskt upprättas.
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1

Bakgrund

Förutom de i arkivlagen, AL, (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)
angivna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom
Ulricehamns kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.
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Syfte

Syftet med detta arkivreglemente är att fastställa hur arkivhanteringen och
arkivvården ska organiseras samt tydliggöra ansvarsfördelningen.
Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Kanslichef på kanslifunktionen ansvarar för att arkivreglementet revideras vid behov,
vanligtvis vart fjärde år. Sker det förändringar inom organisationen som påverkar
något i arkivreglementet sker uppdatering så snart det är möjligt och lämpligt.
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Tillämpningsområde

1 § AL
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges revisorer och
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Kommunchef, kommunledningsstaben och sektorerna har ansvar för att handlingar
arkiveras och förvaras korrekt, i enlighet med detta reglemente.
Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fyra sektorer; sektor miljö och
samhällsbyggnad, sektor lärande, sektor service och sektor välfärd, med
underliggande verksamheter och/eller enheter. Inom kommunledningsstaben finns
fyra stabsfunktioner; ekonomifunktionen, kanslifunktionen,
kommunikationsfunktionen och personalfunktionen.
Detta reglemente gäller även för de kommunala bolagen. Ulricehamns kommun har
tre kommunala bolag som finns samlade under moderbolaget Ulricehamns stadshus
AB. De kommunala bolagen är; Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO
Ulricehamns bostäder AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB).
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4

Arkivansvar

4-6 §, 9 § AL
Kommunchefen, kommunledningsstabsfunktionerna och sektorerna ansvarar för att
sina arkiv vårdas i enlighet med arkivlagen. När arkivhandlingar överförts till
kommunens centralarkiv ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för
arkivvården.
Hos kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska handlingar förvaras i närarkiv,
innan de överförs till kommunens centralarkiv. För varje närarkiv bör det finnas
utpekade arkivredogörare som ansvarar för de praktiska arkivvårdande insatserna.
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Arkivmyndighet

7-9 §§ AL
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsynsansvar över arkivbildningen och
arkivvården i kommunen. Kommunstyrelsen kan i egenskap av tillsynsutövande
arkivmyndighet efterfråga underlag från kanslifunktionen.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett centralarkiv för vård av det arkivbestånd som
ska bevaras samt främja tillgänglighet och användning i kulturell verksamhet och
forskning. Centralarkivet får även ta emot enskilda arkiv av betydelse för den lokala
kulturhistorien.
Kommunens arkivarie har sin organisatoriska placering på kanslifunktionen och har
ansvaret för det praktiska arbetet med centralarkivet och arkivfrågor.
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Redovisning av arkiv

6 § 2 p AL
Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska redovisa sitt arkiv genom en
arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska ge information
om vad för slags handlingar som förvaras i närarkiven samt hur arkivet är
organiserat. Arkivbeskrivningen ska kompletteras av en arkivförteckning, som är en
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i närarkiven.
Arkivbeskrivningen ska spegla arbetsuppgifter och organisation från och med
tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka
gallringsregler som tillämpas. Arkivbeskrivningen ska upplysa om vilka som ansvarar
för närarkivets vård. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten,
förtroendevalda och tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer
detaljerade arkivförteckningen ska bli användbar.
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Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i närarkivet.
Syftet med förteckningen är att möjliggöra sökning och åtkomst av handlingar samt
fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner.
Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ansvarar för att en arkivbeskrivning och
arkivförteckning upprättas. Arkivarien ska vara behjälplig vad gäller råd och
anvisningar.
För kommunens centralarkiv ansvarar arkivmyndigheten, genom arkivarien, att
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas.
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Dokumenthanteringsplan

6 § 1 p AL
Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska kartlägga alla de handlingar som
skapas i respektive verksamhet. Utifrån denna kartläggning ska en
dokumenthanteringsplan upprättas.
En fastställd dokumenthanteringsplan är att betrakta som ett gallringsbeslut då det i
den tydligt ska framgå vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.
Dokumenthanteringsplanen revideras årligen.
Dokumenthanteringsplaner är enligt arkivlagen inte obligatoriska men
kommunfullmäktige fastlägger i arkivreglementet att en kommungemensam
dokumenthanteringsplan ska finnas. En dokumenthanteringsplan behövs för att
kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska kunna åstadkomma en effektiv
dokumentstyrning och för att kunna uppfylla de krav som ställs i arkivlagen och
offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
I dokumenthanteringsplanen redovisas samtliga handlingar områdesvis och inom
varje arbetsrutin. I planen anges bland annat när handlingar ska gallras och om
handlingar ska bevaras. Arkivarien ansvarar för att årligen sammanställa
dokumenthanteringsplanen.
En dokumenthanteringsplan är ej detsamma som en arkivförteckning.
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Rensning

6 § 4 p AL
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt
avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen ska utföras av en person med god
kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet exempelvis en
handläggare. Rensningen ska ske så snart ärendet avslutas och placeras i närarkivet.
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I praktiken innebär rensning att handlingarna befrias från material som inte tillför
sakuppgift, exempelvis olika utkast och minnesanteckningar. Gem, tejp,
häftklammrar, plastfickor och dylikt ska också rensas. Därefter gallras eller bevaras
handlingarna. Gallring sker efter angiven gallringsfrist. Handlingar som ska bevaras
levereras till kommunens centralarkiv.
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Bevarande och gallring

3 §, 10 § AL
Alla handlingar behöver inte bevaras, vissa handlingar gallras efter ett visst antal år
eller vid inaktualitet. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens
centralarkiv. Dessa handlingar bevaras i syfte att tillgodose rätten att ta del av
allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
samt forskningens behov.
Handlingar som ska gallras förstörs då handlingen ej längre ska finnas kvar. I
dokumenthanteringsplanen ska det tydligt framgå vilka handlingar som ska gallras
och när, samt vilka handlingar som ska bevaras och när dessa ska levereras till
centralarkivet. Gallring ska ske innan överlämning från närarkiven till centralarkivet.

10 Överlämning till arkivmyndigheten
Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens centralarkiv. När leveransen
är genomförd ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för handlingarna.
Av dokumenthanteringsplanen ska det tydligt framgå när handlingar ska överlämnas
till centralarkivet.
Vid leveransen ska handlingarna vara ordnade i arkivboxar märkta med etiketter. I
samband med leveransen ska alla handlingar som levereras förtecknas. En
leveransreversal ska upprättas på att kommunchefen, funktionen eller sektorn
överlämnat handlingarna och att arkivmyndigheten tagit emot handlingarna.

11 Arkivbeständighet och arkivförvaring
5 § 2 p, 6 § 3 p AL
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som
garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under
betryggande former för att förhindra att handlingar försvinner eller obehörig
åtkomst. Närarkiv ska vara låsta och enbart kunna nås av de som arbetar i
verksamheten. Kommunens centralarkiv ska enbart kunna nås av personal på
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kanslifunktionen och av arkivarien. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet
och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

12 Utlåning
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller
förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt
tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagens bestämmelser.
Utlåning av arkivhandlingar får endast ske mot kvitto eller anteckning i låneliggare
där det ska framgå vem som lånar ut och vem som lånar samt när.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-30
Sida 1 av 1

§ 221/2021

Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken
längs stranden från reningsverket mot Skottek samt
borttagande av allt skräp
Dnr 2021/7

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden har utretts.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år.
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från samhällsbyggnadschef
Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen
Bilaga Motion gällande ägareförhållande

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden har utretts.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-25

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande
ägarförhållandet av marken längs stranden från
reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt
skräp
Diarienummer 2021/7, löpnummer 2871/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden har utretts.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år.
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år.
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning.
Som framgår av sammanställningen är kommunen ägare av merparten av marken på den
aktuella strandsträckan. Det finns tre privatägda fastigheter som har mark mellan banvallen
och Åsunden där marken är planlagd som allmän plats, park eller natur. Detaljplanerna är
från 1940 och 50-talet men kommunen har inte utnyttjat möjligheten att lösa in dessa
områden. Även om genomförandetiden gått ut för dessa planer har kommunen fortfarande
möjlighet att inleda ett inlösenförfarande. Ett inlösen bedöms innebära kostnader som inte
överstiger nyttan med att kommunen äger aktuella markområden.
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Av den bifogade sammanställningen framgår även de befintliga upplåtelser som finns på den
aktuella sträckan.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen
Bilaga Motion gällande ägareförhållande
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4

Beslutet lämnas till
Samhällsbyggnadschef

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Andreas Ekman
Exploateringschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Övergripande sammanställning av markinnehav och
upplåtelser utmed stranden mellan Reningsverket och
Skottek
Total strandsträcka:

ca 2 000 m

Detaljplanelagt som allmän plats (park eller natur):

ca 1 700 m

Allmän plats som inte ägs av kommunen
-Bogesund 1:156,
-Bogesund 1:157,
-Bogesund 1:158,

ca 60 m
ca 40 m
ca 130 m

Sträcka som inte är detaljplanelagd och privatägd
Bogesund 1:163 och 1:166, total sträcka

ca 90 m

Övrig inte detaljplanelagd stäcka (närmast Skottek), ägs av kommunen.

Befintliga nyttjanderätter:
Avtal finns tecknat med följande:
- Ulricehamns Kanotsällskap
- Kappseglingssällskapet
- Båtsällskapet
- Brygga kv. Karpen 3-7
- Tre separata upplåtelser avseende båthusbyggnad + brygga

Motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från
Reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp där.
Under förra året rörde sig många människor trots Coronatider som turister
och kommuninvånare längs våra fina banvallar och inte minst då sträckan
söderut mot Limmared.Många turister och naturligtvis också många
kommuninvånare har reagerat på allt skräp i form av ruttnande bryggor till
blåa stora plasttunnor som ligger mellan banvallen och stranden.Jag har skickat
med ett par foton från den 3 jan 2021som visar detta .
Är det inte dags att kommunen klarlägger ägarförhållandet längs sträckan från
staden till Skottek ? Jag vet att kommunens planenhet påbörjade ett arbete
för ett antal år sedan för att utreda äganderätten och även rätten att ha
bryggor längs sträckan .Detta var enligt en uppgift så stort ,snårigt och
komplext att det inte fullföljdes .
Kommunen ska vara attraktiv för invånare samt inte minst för alla framtida
turister som vill cykla på vår banvall söderut mot Limmared.
Med anledning av ovan stående yrkas att
- Kommunen åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på
kommunens mark avlägnas
-

Att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken
mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden till
Skottek.

-

Ulricehamn 2021-01-06
Arne Fransson, MP

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-30
Sida 1 av 2

§ 222/2021

Svar på motion om föreningsbidrag
Dnr 2021/188

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra
kommunala verksamheter.
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken,
godkänns.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M):
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom
tillsättandet av en beredning.
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken.
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom:
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala
bidrag.
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv.
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten
där enkäten redovisas.
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande
kommuners erfarenheter.
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts.
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning
avslås.
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från
politiken godkänns.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från servicechef
Motion om föreningsbidrag

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda
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2021-09-30
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förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra
kommunala verksamheter.
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken,
godkänns.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-06-17

Tjänsteskrivelse Svar på motion om föreningsbidrag
Diarienummer 2021/188, löpnummer 1270/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra
kommunala verksamheter.
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken,
godkänns.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M):
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom
tillsättandet av en beredning.
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken.
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom:
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala
bidrag.
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv.
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten
där enkäten redovisas.
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande
kommuners erfarenheter.
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts.
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning
avslås.
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från
politiken godkänns.

Ärendet
I en motion föreslår Wiktor Öberg (M):
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom
tillsättandet av en beredning.
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken.
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I texten till motionen skriver motionären att det är nöjda med det svar som förvaltningen gett
på tidigare motion angående stöd till föreningslivet under pandemin, men mindre nöjda med
hur arbetet med att ta fram nya riktlinjer är beskrivet i motionssvaret. Motionären ser att det
behöver vara en bredare grupp än den sammansättningen av olika verksamheter. I motionen
så nämner även motionären att en referensgrupp bestående av politiker och representanter
från föreningslivet bör ingå.
Nuvarande riktlinjer för stöd och bidrag gäller till och med 2022. På kommunstyrelsens
arbetsgrupp 14 januari 2021 har verksamheten för kultur och fritid informerat om hur arbete
med framtagande av nya riktlinjer planeras.
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom:
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala
bidrag.
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv.
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten
där enkäten redovisas.
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande
kommuners erfarenheter.
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiskt tillsatt referensgrupp tillsätts.
På kommunstyrelsens arbetsgrupp sas det att återkopplingen skulle ske i slutet av 2021, eller
början av 2022, till arbetsgruppen. Denna återkoppling kommer nu ske genom den politiskt
tillsatta referensgruppen.
Att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd tar tid och det är många olika instanser
som behöver involveras. Precis så som motionären pekar på. Förvaltningen ser att det med
planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens arbetsgrupp så når
förvaltningen den breda förankring som efterfrågas i motionen. Yrkandet att starta en
beredning avslås.
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från
politiken godkänns. Förvaltningen får då en politiskt tillsatt grupp att bolla frågor med samt
få fördjupad dialog kring föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
1
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Beslutet lämnas till
Servicechef
Kultur- och fritidschef
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Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor Service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Vi har från Moderaternas sida med tillfredställelse noterat, att vår
tidigare motion angående det kommunala aktivitetsstödet fått ett
positivt resultat.
Däremot är vi inte helt nöjda med svaret beträffande behovet av en
översyn av kommunens riktlinjer för stödet till föreningslivet. Detta bör
ske i en bredare grupp än den grupp av ”representanter från
förvaltningens verksamheter” som föreslås i motionens besvarande.
Moderaterna anser att detta är ett utmärkt tillfälle att aktivera denna
mandatperiods andra beredning med representanter från politiken. För
att få en större inblick i arbetet med den nya riktlinjen. Skulle
bestämmelserna för beredningar ej vara tillämpliga i detta fall har vi som
alternativt yrkande att en referensgrupp med deltagande från politiken
och föreningslivet utses.

Moderaterna yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar:
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och
stöd sker genom tillsättandet av en beredning.
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med
deltagare från politiken.

Wiktor Öberg (M)

Valärenden

Från: Redin Klas[Klas.Redin@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 11.10.2021 10:43:45
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

Hej
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i val och arvodesberedningen.
Hälsningar
Klas Redin(s)
Biträdande oppositionsråd
Ulricehamns kommun
Telefon: 0321-596786
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se

