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Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor service 

- Arbetet med nationella livsmedelsstrategin samt kommande livsmedelsupphandling  
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

- Strategiska markköp  
- Digital plan för MSB  
- Ombyggnad gågatan 
- Byggenhetens utvecklingsarbete 
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                                     Lokal: 
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Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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Antagande detaljplan Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 
11, Ulricehamn 
Dnr 2017/422 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Detaljplanen för Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn antas.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att medge en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet 
samt möjliggöra för en successiv omvandling av området till icke störande verksamheter om 
nuvarande verksamhet skulle flytta. Utveckling ska ske med hänsyn till de risker som riksväg 
40 medför. Detaljplanen syftar även till att detaljplanelägga den del av fastigheten 
Verkstaden 1 som är belägen inom vägområdet tillhörande riksväg 40 för att marken ska 
kunna nyttjas för upplag.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-16 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Granskningsutlåtande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
3 Grundkarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
4 Grundkarta planeringsunderlag antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
5 Plankarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
6 Planbeskrivning antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn antas.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-16 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Verkstaden 1, 
Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
Diarienummer 2017/422, löpnummer 512/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn antas.  
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att medge en fortsatt utveckling av nuvarande industriverksamhet 
samt möjliggöra för en successiv omvandling av området till icke störande verksamheter om 
nuvarande verksamhet skulle flytta. Utveckling ska ske med hänsyn till de risker som riksväg 
40 medför. Detaljplanen syftar även till att detaljplanelägga den del av fastigheten 
Verkstaden 1 som är belägen inom vägområdet tillhörande riksväg 40 för att marken ska 
kunna nyttjas för upplag.  
 
 
Ärendet 
Fastigheten Verkstaden 1 ägs av det kommunala energibolaget Ulricehamns Energi AB, 
UEAB, och nyttjas för deras verksamhet med lager, garage, ställverk och kontor.  
 
Området är till stor del detaljplanelagt sedan tidigare och tillåter markanvändning för 
industri- och lagerändamål. I gällande detaljplan står viss bebyggelse inom prickmark och 
den befintliga kontorsbyggnaden överskrider den tillåtna byggnadshöjden, vilket gör dem 
planstridiga. För att möjliggöra för fortsatt utveckling av befintlig verksamhet samt tillåta att 
fristående kontorsbyggnader och andra icke störande verksamheter uppförs behöver en ny 
detaljplan upprättas för området.  
 
Detaljplanen medger en högre nockhöjd och större tillåten byggnadsarea för att skapa 
förutsättningar för utveckling av fastigheten. Detaljplanen medför att den befintliga 
kontorsbyggnaden blir planenlig. Den del av planområdet som är beläget inom vägområdet 
för riksväg 40 avgränsas vertikalt vid +180 meter över havet för att undvika att planlägga 
riksvägen. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft upphävs även en bit av 
Stadsplan för industriområde vid Karlsnäs i Ulricehamn, västra delen 1973-05-11 som 
tidigare var planlagd för park men som ej fyller en sådan funktion.  
 
Kommunen kommer lösa in allmän platsmark, GATA, i samband med genomförandet av 
detaljplanen. Intrångsersättning samt eventuell ersättning för övrig skada för den allmänna 
platsmarken erläggs till fastighetsägaren.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av planen uppskattas enligt dagens 
förutsättningar till: 

 Kostnader 235 tkr (fastighetsbildning + ersättning) 
 
Beslutsunderlag 
1 Granskningsutlåtande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
2 Grundkarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
3 Grundkarta planeringsunderlag antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
4 Plankarta antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
5 Planbeskrivning antagande Verkstaden 1, Karlsnäsvägen 11, Ulricehamn 
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Paulina Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



2022-01-26 
2017/422 

 

TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

 

Miljö och samhällsbyggnad 
 

 

 

 

 

 

 

Granskningsutlåtande för 

Verkstaden 1 
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 
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Granskningens genomförande  
Verkstaden 1 har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 2020-
10-23 – 2020-11-23. Efter att planområdet utökats med ett område i anslutning till, samt 
under, riksväg 40 för att detta ska kunna användas som upplag har ytterligare en granskning 
genomförts under perioden 2021-12-14 – 2022-01-11. Granskningshandlingar och 
underrättelse har sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ 
vid båda granskningstillfällena.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under granskningstiderna i stadshuset entré, 
på Miljö- och samhällsbyggnads på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

Under de båda granskningstiderna har 13 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till KS för antagande.  

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
5. Vattenfalls Eldistribution 
6. Polisen 
7. Skrotfrag 

Sammanfattning och förslag till ändringar 

Fastighetsredovisning respektive övriga detaljer i grundkartan uppdateras.  

Plankartan kompletteras med upplysning om höjdläget för riksväg 40. 

Planbeskrivningen förtydligas med information att parkering kan ordnas på den egna 
fastigheten eller avtalas på någon annan fastighet. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 

 
Granskning 1 
 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Länsstyrelsen befarar inte att:  

o Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)  
o Mellankommunal samordning blir olämplig.  
o Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)  
o Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  
o Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

 
Synpunkter på granskningshandlingen: 
 
• Länsstyrelsens synpunkter har beaktats i tillräcklig utsträckning angående 

förorenad mark, dagvatten och farligt gods. Då planen inte tar ny yta i anspråk för 
att genomföras blir andelen hårdgjord ytan densamma som idag och därmed 
bedöms planen inte medföra någon försämring på vattenförekomsten. Det har 
vidare framkommit att väg 40 är försedd med ett så kallat förstärkt räcke. 
Länsstyrelsen bedömer därmed riskbilden som acceptabel. Kommunen har låtit 
göra en historisk beskrivning av vilka processer som har förekommit inom 
planområdet. Utifrån den framkommer det att de troligaste föroreningarna är 
oljor och drivmedel till fordon. 2011 påträffades en petroleumförorening i 
området för pumpstationen av drivmedel. Efterbehandlingsåtgärder vidtogs men 
restföroreningar finns kvar under byggnaden direkt öster om pumpstationen. 
Kommunen har infört en planbestämmelse som säkerställer att restföroreningen 
åtgärdas om nya byggnader uppförs på platsen. 
Kommentar: Noteras. 

Granskning 2 
 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av planen inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

o Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
o Mellankommunal samordning blir olämplig 
o Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
o Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt risken 

för olyckor, skred och erosion 
o Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följs 

 
Detaljplanen har efter tidigare granskning utökats med ett område i anslutning till 
samt under väg 40 som ska användas som upplag för verksamhetsutövaren och 
som inte får förses med byggnader. Länsstyrelsen har i dialog med Trafikverket 
bedömt att utökningen av planområdet inte innebär påtaglig skada på 
riksintresset eller påverkar vägen i egenskap av ett allmänt intresse. 
Kommentar: Noteras. 
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2. Lantmäteriet 
 
Granskning 1 
 

• Delar av planen som bör förbättras: 
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 
grundkartan är något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje 
steg av planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar 
som finns för planläggningen. 
Kommentar: Beaktas. Fastighetsredovisning respektive övriga detaljer i 
grundkartan uppdateras. 

Granskning 2 
 

• Delar av planen som bör förbättras: 
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med 
mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara 
missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av 
kommunen. 
 
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 
kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att 
många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god 
”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99. 
 
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 
planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
Kommentar: Noteras.  
 

• I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av 
planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 
Kommentar: Beaktas. Grundkartan kompletteras.  
 

• Inom planområdet finns ett befintligt servitut för skogstransporter till förmån för 
Härstorp 5:12. I planbeskrivningen på s.10 står att detta servitut inte kommer 
påverkas av detaljplanen. Lantmäteriet uppmärksammar att servitutet inte finns 
redovisat i grundkartan. Om servitutet ska bestå bör grundkartan kompletteras 
med detta. 
Kommentar: Beaktas. Grundkartan kompletteras.  

3. Trafikverket 
 
Granskning 1 
 

• Trafikverket noterar att granskningshandlingarna kompletterats med förväntad 
trafikalstring till följd av planförslaget. Trafikverket har inga ytterligare 
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synpunkter på planförslaget. 
Kommentar: Noteras.   

Granskning 2 
 

• Fastigheten Verkstaden 1 omfattar förutom kvartersmark även delar under 
riksväg 40, för vilken Trafikverket är väghållare. Vägen är av riksintresse enligt 3 
kap 8 § miljöbalken. Vägen ingår i funktionellt prioriterat vägnät och är 
transportled för farligt gods. 
 
Trafikverket har yttrat sig både i samråd 2020-03-31 (TRV 2020/31148) och 
granskning 2020-10-27 (TRV 2020/115438). I granskningen hade Trafikverket 
inga återstående synpunkter. Efter granskningen har planområdet utökats till att 
omfatta mark inom vägområdet för riksväg 40 där Trafikverket är väghållare. 
 
Detaljplanen möjliggör upplag inom vägområdet för riksväg 40 i ett avsnitt där 
vägen går på bro. Kommunen anger i planbeskrivningen att vägrätten råder över 
detaljplanelagda bestämmelser vilket innebär att tillstånd krävs av 
väghållningsmyndigheten (Trafikverket) för åtgärder inom vägområdet. 
 
Trafikverket delar bedömningen att tillstånd krävs enligt § 43 i väglagen för 
upplaget. Till avtalet kommer Trafikverket att vilja bifoga ett civilrättsligt avtal 
som närmare reglerar förutsättningarna för upplaget då Trafikverket 
fortsättningsvis kommer att ha behov att komma åt bron för inspektion och 
underhåll. 
 
Trafikverket befarar ingen skada på riksintresset men anser att det för 
tydlighetens skull ska framgå på plankartan vilken höjd vägen har så att det 
tydliggörs att rätten för bestämmelsen J1 som gäller upp till +180 meter inte 
sträcker sig över vägens höjd. 
Kommentar: Beaktas. Plankartan kompletteras med upplysning om höjdläget 
för riksväg 40.  

Övriga 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 
Granskning 1 

 
• Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i ärendet.  

Kommentar: Noteras. 

Granskning 2 
• Räddningstjänsten anser att planbestämmelse J1 i plankarta bör kompletteras 

med text likt f1. Förslag på tillägg under J1 är ”Industri utan stadigvarande 
vistelse”. 
Kommentar: Noteras. Eftersom användningsområde J1 inte får förses med 
byggnader bedöms inte bestämmelse om stadigvarande vistelse vara 
nödvändig.  
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5. Vattenfall Eldistribution 
 
Granskning 1 
 

• Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har 
därför inget att erinra.  
Kommentar: Noteras. 

Granskning 2 
 

• Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har 
därför inget att erinra.  
Kommentar: Noteras. 

6. Polismyndigheten 
 
Granskning 2 

 
• Polismyndigheten har ej någon erinran.  

Kommentar: Noteras. 

7. Skrotfrag AB 
 
Granskning 2 

 
• Skrotfrag AB har tagit del av planförslaget på kommunens hemsida, och vill lämna 

följande synpunkter: 
På sidan 10 i planbeskrivningen anges att "All parkering ska anordnas inom 
kvartersmark." Det bör förtydligas att kvartersmark inom planområdet 
(Verkstaden 1) avses.  
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas. Planen reglerar inte att 
parkering måste ske inom planområdet. Parkering kan ordnas på den egna 
fastigheten eller avtalas på någon annan fastighet (se planbeskrivning sida 23). 
 

• Kommunen bör ta i beaktande i sin planering av eventuella ny‐/ombyggnationer 
att Skrotfrag är en tillverkningsindustri och därmed orsakar buller och höga ljud 
som kan upplevas störande för omgivningen. 
Kommentar: Noteras. 
 

• I övrigt har Skrotfrag AB för närvarande inga synpunkter på planförslaget. 
Kommentar: Noteras.  
 
 

Kjell Jonsson  Paulina Persson 
Vik. Planchef   Planarkitekt 
Planenheten   Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad Miljö och samhällsbyggnad       
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Samhällsfunktion/Industri, 
redovisad fasad

Bostadshus, redovisad fasad

Fastighetsgräns

Traktgräns

Vägkant

Gemensamhetsanläggning,
ledningsrätt, servitut

! ! ! ! ! !

Skärmtak, redovisad fasad

Transformator, redovisad takkant

Ga:1 Gemensamhetsanläggning

Aktuell  markhöjd+222,22

Nockhöjd222,22D

170 Höjdkurva

Skärmtak, redovisad takkant

Samhällsfunktion/Industri,
redovisad takkant

Uthus/garage, redovisad takkant

Bostadshus, redovisad takkant

Transformator, redovisad fasad

Fastighetsbeteckning
Daltorp 11
Bogesund 1:86

Dalgatan Gatunamn

SamfällighetS:1

Linje 3 meter utanför planområde

GRUNDKARTA
över

detaljplan



Karlsnäsvägen

Vistaforsvägen

144100 144200 144300 144400 144500 144600 144700

6
4

1
0

0
0

0
6

4
1

0
1

0
0

6
4

1
0

2
0

0
6

4
1

0
3

0
0

6
4

1
0

4
0

0

µ
Verkstaden 1
Granskning

PLANERINGSUNDERLAG
över

detaljplan

0 50 100 m

Skala (A2) 1:1 500Detlajplans Dnr

Referenssystem

2015/168

Informationsmodell

Upprättad

Karta upprättad av

Mätning utförd av V. Oscarsson, kart- och mättekniker

V. Oscarsson, kart- och mättekniker

2021-10-27

Kommunens egna

SWEREF 99 13 30, RH2000

Insamlings-
metodData

Övriga plana detaljer

Plana detaljer,
grundinformation

AnmärkningFullständighet Lägesnoggrannhet

ja

ja

Fältmätning

Fältmätning -

0,05 m

0,05 m

-

Insamlings-
metod

Data

Fastighetsindelning

Höjdinformation

AnmärkningFullständighet Lägesnoggrannhet

ja

ja

Fastighetsutredning,
Digitaliserad

Fältmätning -

0,25 - 
4,5 m

plan, 0,05 m
höjd, 0,05 m

-

För redovisningen av VA-nät ansvarar UEAB
För redovisning av Elledning ansvarar aktuell ledningsägare.

VattenledningV

FjärrvärmeF F

AvloppsledningA

DagvattenledningD

TeleledningT T

ElledningE E

D D Dataledning

O O Optoledning

Teckenförklaring grundkarta

Uthus/garage, redovisad fasad

Samhällsfunktion/Industri, 
redovisad fasad

Bostadshus, redovisad fasad

Fastighetsgräns

Traktgräns

Vägkant

Gemensamhetsanläggning,
ledningsrätt, servitut

! ! ! ! ! !

Skärmtak, redovisad fasad

Transformator, redovisad takkant

Skärmtak, redovisad takkant

Samhällsfunktion/Industri,
redovisad takkant

Uthus/garage, redovisad takkant

Bostadshus, redovisad takkant

Transformator, redovisad fasad

Fastighetsbeteckning
Daltorp 11
Bogesund 1:86

Dalgatan Gatunamn

Linje 3 meter utanför planområde



P P P

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

f1b1b2

b1b2

)—+193

)—+193

)—+193

e1 50%

e1 50%

e1 50%

GATA

JKZ

J1

a1

GG
G

(

(

(

(

(

(

(

( (

(

(

(

(

(

UUUU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U

UU
UU

UU
UU

U U
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U UU UU

UU

UU

UU
U U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU UU UU UU
UU UU UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U
U U

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U

U U UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U

U U
U U

U U
U U

UU

UU
UU

UU
UU

U U
UU

U U
U U

9 9

99

99

UU
UU

U U
U U

UU
UU

UU
U U

U U

UUUUUUUUUU
U U

U U
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU UU UU
UU

UU
U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UUUUUU

UU
U U

UU
U U

UU U U UU UU UU UU UU UU UU UU UU UUUU
UU

UU
U U

UU U
UU

U U UUUU
UU

UU
U U

UU
UU

U U
UU

UU
UU

UU
UU

U U

UU
U U

UU
U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU

U

q q

UU UU UU
UU

U

UU UU UU

UU UU UU UU

UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
U

UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U U U UU UU UU UU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

UUUU
UU

UU

U U

U U
U U

U U

U U
U U

U U
U U

U U

UU

U U

UUUU

UUUU
UU

UU
UU

UU
UU

UU
U U

UU

UU
UU

UU
UU

UU
UU

U U
UU

UUUU
UU

UU

UUUUUU

UU
U U

U U
UU U U UU UU

UU
UU

UU

UUUUUUUU

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

UU
UU

UU
UUUU

UU UU UU UU UU UU UU UU

UU
UU

UU
UU

UU

UU

UU
UU

UU U U UU UU UU UU
UU

UU
UU

U U UU UU

UU UU UU

UU U
U UU UU UU UU

UU
U U

UU

UUUUUU

UU
UU

UU
UU

UU

U U
UU

UU
UU

UU

UUUUUUUUUUUU

UU
UU

UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU U U UU UU UU UU

UU
UU

UU
UU

U U UU UU UU UU UU
UU

UU

U

UU U U UU UU UU UU UU
UU

UU
UU

UUUUUUUUUU

UU
UU

U U
E

E

E

E

E

E

E

E
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Upph ävt om råde

17
7

178

17
9

18
0

181

18
2

183

184

185

186

18
7

188

19
3

19
2

191

190 189

194

19
5

173

196

19
7

174

198
199

20
0

20
1

202

211

203

20
4

205206

20
7

20
8

209

21
0

212

213

214

21
5

21
6

21
7

21
8

21
9

22
0

22
1

222
223

22
4

225

17
6

226

227

22
8

17
5

229

230

231

172

232

233

17
1

234

235

23
6

23
7

170

23
8

23
9

16
9

168

24
0

24
1

24
2

243

24
4

24
5

246

24
7

16
7

248

16
6

24
9

250

191

17
7

17
9

16
7

175

175

175

175

176

190

166

192

16
9

176

175

175

17
5

177

17517
5

16
7

173

17
5

176

168

183
181

173
174

174

193

175

185

17
6

18
6

175

189

17
8

180

182

176

175

194195

175

173

174

175

184

175

16
8

S ervitut

Le
dn
ing
srä
tt

Ledningsrätt

Ledningsrätt

VIST
10:13

HÄRSTORP
5:12

VIST
10:54

VERKSTADEN
1

VERKSTADEN
7

BOGESUND
1:37

VERKSTADEN
8

VIST
10:54

NORRA KARLSNÄS
2

SLINGAN
1

VERKSTADEN
4

VERKSTADEN
6

NORRA KARLSNÄS
1

KARLSNÄS
8

NORRA KARLSNÄS
3 BOGESUND

1:86

VERKSTADEN
5

BOGESUND
S:1

VIST
S:18

BOGESUND
1:53

BOGESUND
S:15

BOGESUND
1:53

BOGESUND
1:60

DALEN
1

VIST
10:33

BOGESUND
 

Karlsnäsvägen

Vistaforsvägen

174,74

175,12
174,92

175,02

175,03

174,78

144200 144300 144400 144500 144600 144700 144800
64

10
00

0
64

10
10

0
64

10
20

0
64

10
30

0
64

10
40

0

1:1 500Skala (A2):

0 20 40 60 80 10010 Meter

n

ANTAGANDEHANDLING

Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning Oktober 2021
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
Noggrannhet på gränser: 0,025

Viktoria Oscarsson
Kart- och mättekniker

Miljö och samhällsbyggnad

Upprättad 2022-02-15

Kjell Jonsson
Vik. Planchef

Dnr: 2017/422

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Till detaljplanen hör: 

- Planbeskrivning med 
 genomförandebeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- GrundkartaDetaljplan för

VERKSTADEN 1
i Ulriceh am n stad
Ulriceh am ns kom m un, Västra Götalands län

- Standardförfarande
- Planavtal har upprättats, ingen planavgift tas ut vid lovärenden
- Planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde
- Planområdet utgörs av lågradon- och normalradonmark. 
  Risk för högradon
- Användningsområdet J1 ligger inom vägområde för riksväg 40 
  där åtgärder kräver tillstånd av väghållningsmyndigheten
- Riksväg 40 ligger på +189 m ö.h. 

UPPLYSNINGAR

PLANKARTA

1:40 000

Planområdets läge Upph ävt om råde. Del av stadsplan för industriom råde vid Karlsnäs 
i Ulriceh am n, västra delen 1973-05-11.

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

s:1   Ga:1 Samfällighet,
gemensamhetsanläggning

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
Byggnader takkontur

Höjdkurva 

Byggnader husliv

 267

FastighetsbeteckningÖ 1:1   ÖN 2

Traktgräns, Kvartersgräns

Vägkant

Fastighetsgräns Staket

Stenmur 

Slänt

Stödmur

UU UU UU

9 9 9 99 9

! ! ! ! ! ! ! ! Gemensamhetsanläggning, 
ledningsrätt, servitut

Paulina Persson
Planarkitekt

e1 50%S törsta by ggnadsarea är 50% av fastigh etsarean inom
användningsom rådet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—+193 Högsta nockh öjd är angivet värde i m eter över h avet, PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och  utform ning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Adm inistrativ gräns
Egenskapsgräns och  adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
J Industri, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
J1 Industri. Användningsom rådet avgränsas vertikalt och  gäller upp till +180

m eter över h avet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Z Verksam h eter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses m ed by ggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år från den dag detaljplanen får laga kraft, PBL 4 kap. 21 §
Villkor för lov
a1 By gglov får inte ges för åtgärder, som  innebär en ändrad användning,

eller för ny  beby ggelse förrän m arkens läm pligh et säkerställts genom
sanering till nivå m otsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för
m indre känslig m arkanvändning, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

f1 Endast by ggnad utan stadigvarande vistelse får uppföras, PBL 4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

b1 Friskluftsintag ska placeras m inst 8 m eter ovan m ark, PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

b2 Utry m ning ska vara m öjlig bort från riksvägen, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+222,22 Markhöjd



ANTAGANDEHANDLING ulricehamn.se

 

PLANBESKRIVNING  
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Standard planförfarande enl. 5 kap. 7 § PBL (2010:900) 
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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan läsa om förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger 
en inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter 
förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas 
med en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen 
upplever något som oklart kan denne således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser, skala 1:1500 
 Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

 Fastighetsförteckning 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Grundkarta 
 
Övriga handlingar/utredningar som utgjort 
underlag för detaljplanen: 
 Efterbehandling av förorenat område 

Ulricehamns Energi AB, Ulricehamns 
kommun (2011-10-24)   

 PM – skyfallskartering Ulricehamn, med 
bilaga 1 och 3 (2019-09-11)  

 Rapport geoteknisk undersökning RGeo 
(2005-04-20) 

 Översiktligt PM över grundförhållanden 
(1973-04-18) 

 Geoteknisk utredning för planerad 
verkstadsbyggnad (1984-12-07) 

 Utlåtande över grundförhållanden för 
Karlsnäsområdet i Ulricehamn (1961-11-
28)  

 Översiktlig riskanalys som underlag till 
riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods (2019-01-31) 

 Sammanfattning av diskussion vid 
sammanträde ang. grundförhållanden 
inom Karlsnäsområdet (1955-05-11) 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 
SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att medge en 
fortsatt utveckling av nuvarande 
industriverksamhet samt möjliggöra för en 
successiv omvandling av området till icke 
störande verksamheter om nuvarande 
verksamhet skulle flytta. Utveckling ska ske 
med hänsyn till de risker som riksväg 40 
medför. Detaljplanen syftar även till att 
detaljplanelägga den del av fastigheten 
Verkstaden 1 som är belägen inom vägområdet 
tillhörande riksväg 40 för att marken ska 
kunna nyttjas för upplag.  

HUVUDDRAG  
Planområdet omfattar en del av fastigheten 
Verkstaden 1, som i dagsläget ägs och nyttjas 
av det kommunala energibolaget Ulricehamns 
Energi AB:s (UEAB) för deras verksamheter 
med lager, garage, ställverk och kontor. 
Detaljplanens avgränsning har anpassats för 
att inbegripa verksamhetens befintliga 
utbredning. Den del av planområdet som är 
beläget inom vägområdet för riksväg 40 
avgränsas vertikalt vid +180 meter över havet 
för att undvika att planlägga riksvägen. 
Bebyggelse regleras med riskreducerande 
åtgärder för att säkerställa människors hälsa 
och säkerhet. Detaljplanen medger en högre 
nockhöjd och större tillåten byggnadsarea för 
att skapa förutsättningar för utveckling av 
befintlig verksamhet, kontor samt andra icke 
störande verksamheter. Detaljplanen medför 
att den befintliga kontorsbyggnaden, som 
tidigare varit planstridig med sin 
byggnadshöjd på 18 meter, blir planenlig. 

I samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft upphävs även en bit av Stadsplan för 
industriområde vid Karlsnäs i Ulricehamn, 
västra delen 1973-05-11.  
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PROCESS 
Detaljplanen handläggs med ett 
standardförfarande. Enligt 5 kap. 7 § plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900) ska myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda, med 
flera, som har ett väsentligt intresse av planen 
beredas tillfälle till samråd. Synpunkter på 
planen kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena 
redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur 
det fortsatta arbetet ska bedrivas. 

TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  första kvartalet 2020 
Granskning fjärde kvartalet 2021 
Antagande andra kvartalet 2022 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till andra kvartalet 2022. 

 
Bild 1. Ortofoto med planområdet markerat i rött. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är beläget på industriområdet 
Karlsnäs, i de norra delarna av Ulricehamns 
tätort och strax söder om riksväg 40 (rv40). I 
väst angränsar planområdet till grönområdet 
Fotåsen och söder om området ligger 
Vistaholms gård. Planområdets area är cirka 
5,3 hektar och inbegriper en del av fastigheten 
Verkstaden 1. 

Markägande 
Fastigheten Verkstaden 1 ägs av det 
kommunala energibolaget Ulricehamns Energi 
AB (UEAB). 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden.  

MB 4 kap. behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden och omfattas därmed 
inte av 4 kap. 

Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planområdet 
ligger inom ett område som är ianspråktaget 
för industriverksamhet och bedöms inte ha en 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.  
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Användning av mark och vatten 
 

Allmänna platser 
GATA 
Den befintliga Karlsnäsvägen är planlagd som 
gata för att fortsatt säkerställa angöring till 
fastigheten Verkstaden 1. Gatan är en 
återvändsgränd och en vändplan är 
inkluderad. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
kap. 5 § 1 st 2 p. 

Kvartersmark 
J - Industri 
Planbestämmelsen medger industri för att 
möjliggöra fortsatt utveckling av nuvarande 
industriverksamhet inom området, i enlighet 
med planens syfte. Bestämmelsen har stöd i 
PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

J1 – Industri  
Användningsområdet ligger enbart inom 
riksvägens vägområde och är avsett för 
industriverksamhet under riksväg 40 i enlighet 
med planens syfte. Användningsbestämmelsen 
avgränsas vertikalt vid +180 meter över havet, 
vilket innebär cirka 5 meters höjd över 
befintlig marknivå för fastigheten. Den 
vertikala avgränsningen innebär att fastigheten 
är planlagd för industri utan att beröra rv40. 
Alla ändringsåtgärder inom området kräver 
tillstånd av väghållningsmyndigheten. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p. 

K - Kontor 
Planbestämmelsen tillåter utveckling av 
kontor, tjänsteverksamhet och annan liknande 
verksamhet som har liten eller ingen 
varuhantering. Bestämmelsen ökar 
detaljplanens flexibilitet och möjliggör för en 
successiv utveckling till icke störande 
verksamheter i det fall nuvarande verksamhet 
skulle flytta i enlighet med planens syfte. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 
p. 

 

 

Z - Verksamheter 
Planbestämmelsen tillåter utveckling av 
verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan så som lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och 
verkstäder. Bestämmelsen innebär att en 
succesiv omvandling av området till icke 
störande verksamheter är möjlig i enlighet 
med planens syfte. Bestämmelsen har stöd i 
PBL 4 kap. 5§ 1 st 3 p. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 

Omfattning 
e1  
Största byggnadsarea är 50% av 
fastighetsarean inom användningsområdet. 
Planbestämmelsen syftar till att styra hur stor 
del av användningsområdet (JKZ) som får 
bebyggas. Detta för att säkerställa att inte hela 
ytan bebyggs. Bestämmelsen syftar även till att 
skapa flexibilitet i planen och möjliggöra för att 
eventuella avstyckade fastigheter kan 
utvecklas. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 
11 § 1 st 1 p.  

Utformning 

 
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över 
havet. Bestämmelsen reglerar högsta 
nockhöjden inom planområdet till +193 meter 
över havet för kvartersmark. Syftet med 
bestämmelsen är att möjliggöra för en mer 
effektiv markanvändning vid fortsatt 
utveckling av verksamheter inom planområdet, 
i enlighet med planens syfte. Höjdsättningen 
tillåter byggnader på cirka 18 meter och gör 
befintlig kontorsbyggnad planenlig. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 
p. 

f1 – Endast byggnad utan stadigvarande 
vistelse får uppföras. Bestämmelsen motiveras 
av att området ligger i zon B för farligt gods 
(inom 30-40 meters avstånd till riksvägen). I 
zon B får enbart mindre känslig verksamhet 
uppföras och tillfällig vistelse ske. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 
p. 
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Placering 
 

  
Marken får inte förses med byggnad. 
Bestämmelsen reglerar vilken yta inom 
planområdet som får bebyggas och har stöd i 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Mark reglerad med prickmark inom J1 
motiveras av att området ligger inom 
riksvägens vägområde och därmed inte får 
bebyggas.  

Reglerad prickmark i de norra delarna av 
(JKZ) motiveras av att området utgör zon A för 
farligt gods då det ligger inom 30 meters 
avstånd till riksvägen. Inom zon A får enbart ej 
känslig verksamhet uppföras så som trafik, 
parkering och upplag. Regleringen medför att 
fyra befintliga byggnader blir planstridiga. 
Berörda byggnader kommer inte beviljas 
bygglov så länge de ligger inom prickmark. 
Avsikten är att förhindra vidare byggnation i 
zon A.  
 
Prickmark utmed fastighetens östra och södra 
gräns syftar till att reglera så byggnader inte 
uppförs direkt i fastighetsgräns. Bestämmelsen 
motiveras av att underhåll av bebyggelse ska 
kunna ske på egen fastighetsmark. 

Utförande 
b1 
Friskluftsintag ska placeras minst 8 meter 
ovan mark. Bestämmelsen avgränsas av det 
rekommenderade riskhanteringsavståndet på 
150 meter från transportled för farligt gods. 
Regleringen motiveras av att det inom 
riskhanteringsavståndet bör vidtas åtgärder för 
att begränsa skadorna vid en olycka med farligt 
gods. Luftintag som placeras på 8 meters höjd 
ovan mark bidrar till en påtaglig riskminskning 
vid utsläpp av giftig gas. Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 16§ 1 st 1 p. 

b2 
Utrymning ska vara möjlig bort från riksvägen. 
Bestämmelsen avgränsas av det 
rekommenderade riskhanteringsavståndet på 
150 meter från transportled för farligt gods. 
Regleringen motiveras av att det inom 

riskhanteringsavståndet bör vidtas åtgärder för 
att begränsa skadorna vid en olycka med farligt 
gods. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 
1 st 1 p. 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år 
från den dagen detaljplanen får laga kraft. PBL 
4 kap. 21 §. 

Villkor för lov 
a1  
Bygglov får inte ges för åtgärder, som innebär 
en ändrad användning, eller för ny bebyggelse 
förrän markens lämplighet säkerställts genom 
sanering till nivå motsvarande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning. 
Bestämmelsen avgränsas till ett område med 
en befintlig byggnad i den östra delen av 
planområdet. Regleringen motiveras av att 
restföroreningar finns i begränsad omfattning 
under en befintlig byggnad och att sanering 
inte anses behövas så länge 
markanvändningen inte förändras eller inga 
förändringar görs på byggnaden. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 14 § 1 st 
1p. 

Upphävande av detaljplan 
Upphävt område. Del av stadsplan för 
industriområde vid Karlsnäs i Ulricehamn, 
västra delen 1973-05-11. I samband med att 
detaljplanen vinner laga kraft upphävs 
gällande detaljplan för det skrafferade området 
(se bild 2). Upphävandet motiveras av att 
området varit planlagt som PARK men att 
området ej fyller funktion som allmän 
platsmark. Upphävandet innebär att området 
ej är detaljplanelagt.  
 

 
Bild 2. Område där stadsplan upphävs.  
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ILLUSTRATIONSPLAN 
 

 

Bild 3. Illustrationen visar ett exempel på hur en maximal exploatering enligt detaljplanen skulle kunna se ut. 
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NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Detaljplanen innebär inga förändringar på 
mark och vegetation.  

Markföroreningar 
Detaljplanen inbegriper ett område där 
restföroreningar finns i begränsad omfattning 
under en befintlig byggnad och 
kompletterande undersökningar krävs vid 
eventuella åtgärder som förändrar 
markanvändningen eller vid nybyggnation (se 
bild 4). Planen reglerar därför att bygglov inte 
får ges för sådana förändringar förrän markens 
lämplighet säkerställts genom sanering till nivå 
motsvarande Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig verksamhet. Så 
länge byggnaden finns kvar och inga 
förändringar görs av markanvändningen anses 
ingen sanering behöva genomföras.   

 
Bild 4. Byggnad där sanering kan krävas, markerat i rött. 

Naturvärden 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
påverkan på naturvärden, vare sig inom 
planområdet eller i omkringliggande 
naturområden.  

Fågelarten svart rödstjärt har noterats omkring 
planområdet men arten bedöms inte påverkas 
negativt av ett genomförande av detaljplanen 
då arten trivs i stads- och industriområden.  

 

Kulturmiljövärden 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
påverkan på kulturmiljövärden. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen tillåter en nockhöjd på +193 
meter över havet, vilket innebär en ungefärlig 
byggnation på 18 meter då marknivån ligger på 
cirka +175 m ö.h. Största byggnadsarea 
regleras till 50% av fastighetsarean inom 
användningsområdet, vilket innebär ungefär 
20 000 kvm byggnadsarea totalt. Regleringen 
möjliggör för eventuella avstyckade fastigheter 
att få byggrätt.  

I planområdets norra del reglerar en 
utformningsbestämmelse att endast byggnad 
utan stadigvarande vistelse får uppföras. 
Bestämmelsen säkerställer att byggnader där 
människor vistas stadigvarande inte får 
uppföras inom zon B (30-40 meters avstånd 
till riksväg 40) med anledning av de risker det 
innebär för människors hälsa och säkerhet (se 
bild 11, sida 17).  

Byggnaders möjliga placering regleras med 
prickmark för att säkerställa människors hälsa 
och säkerhet. I anslutning till rv40 regleras att 
ingen bebyggelse får uppföras närmre vägen än 
30 meter och säkerställer att ingen vistas 
stadigvarande inom zon A (se bild 11, sida 17). 
Regleringen medför att fyra befintliga 
byggnader blir planstridiga då de delvis ligger 
inom området med prickmark. Det innebär att 
berörda byggnader inte kommer beviljas 
bygglov så länge de ligger inom prickmark. 

Bild 5. Byggnader som blir planstridiga, markerat i rött. 
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Avsikten är att förhindra vidare byggnation 
inom zon A utmed rv40.  

Prickmark utmed områdesgräns i öster 
reglerar att byggnader inte uppförs i närmre än 
två meter till fastighetsgräns där planområdet 
angränsar till kvartersmark. I söder får 
byggnader inte uppföras närmre än tre meter 
till fastighetsgräns där planområdet angränsar 
till planlagd parkmiljö. Avsikten är att 
underhåll av bebyggelse ska kunna ske på egen 
fastighetsmark.  

Inom 150 meters avstånd till rv40 regleras 
byggnaders utförande för att säkerställa att 
ventilation och utrymning ska kunna ske på ett 
säkert sätt. Om möjligt bör byggnader även 
förses med mekanisk till- och frånluft samt 
nödstopp av ventilationssystemet för 
byggnader med stadigvarande vistelse.  

Grundläggning 
Grundläggningsförutsättningarna bedöms som 
goda. Läs mer under ”Geoteknik” (sida 13).  

Verksamheter 
Detaljplanen medger nuvarande 
industriverksamhet och tillåter en fortsatt 
utveckling av denna. I det fall nuvarande 
verksamhet skulle flytta möjliggör planen för 
en successiv omvandling av området till icke 
störande verksamheter. Det innebär att 
verksamheter som i begränsad utsträckning 
avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra 
typer av störningar förordas.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Detaljplanen medför inga förändringar i 
gatunätet. Karlsnäsvägen planläggs som gata 
för att säkerställa angöring till fastigheten. 
Även en vändplan inkluderas i 
användningsområdet på grund av att gatan 
slutar vid fastigheten och trafik behöver 
erbjudas möjlighet att vända. 

För att undvika att planlägga riksväg 40 
avgränsas användningsområdet J1 till en höjd 
på +180 meter över havet varpå riksvägen inte 
berörs av planen. Brons betongfundament går 
däremot in i användningsområdet. 

Användningsområdet J1 ligger inom riksvägens 
vägområde där åtgärder kräver tillstånd av 
väghållningsmyndigheten (Trafikverket).  

Gång- och cykelvägar 
Detaljplanen innebär ingen förändring av 
gång- eller cykelvägar. 

Servitut 
Det servitut för skogstransporter som belastar 
Verkstaden 1 och är till förmån för Härstorp 
5:12 bedöms inte påverkas av ett 
genomförande av detaljplanen.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Eventuella kontorsverksamheter inom 
planområdet bedöms inte utsättas för 
trafikbuller som överskrider de föreskrifter 
som nämns i arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS 2005:16) för buller.  

Farligt gods  
Planområdet ligger inom 
riskhanteringsområdet för riksväg 40 som är 
en primär led för farligt gods. Detaljplanen 
reglerar att ingen byggnad får uppföras inom 
zon A (30 meter från riksvägen) och att enbart 
byggnader utan stadigvarande vistelse får 
uppföras inom zon B (30-40 meter från 
vägen). 

Inom 150 meter från rv40 ska byggnader 
utformas så att utrymning är möjlig bort från 
riksvägen och friskluftsintag ska placeras 
minst 8 meter ovan mark. Placeringen av 
friskluftsintag bör ske högt för att minska 
risken att giftiga gaser kommer in i 
byggnaderna. Giftiga gaser är ofta tyngre än 
omgivande luft, vilket innebär att de rör sig 
längs med marken. En placering av 
friskluftsintag högre än 8 meter ovan mark 
minskar påtagligt koncentrationen av giftiga 
gaser inomhus. Om möjligt bör byggnader 
även förses med mekanisk till- och frånluft 
samt nödstopp av ventilationssystemet för 
byggnader med stadigvarande vistelse.  

Skyfall  
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Detaljplanen förhindrar att ny bebyggelse 
uppförs i planområdets nordvästra delar samt 
under riksväg 40 där vatten riskerar att bli 
stående vid skyfall. Eftersom fastigheten nås 
via två infarter är framkomligheten säkerställd 
även vid översvämning och inga åtgärder 
bedöms behövas.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Den tekniska försörjningen inom planområdet 
är utbyggd och detaljplanen innebär inga 
förändringar.  

Dag- och dräneringsvatten 
Ett genomförande av planen beräknas inte öka 
dagvattenflödena i området. Den hantering och 
rening av dagvatten som finns idag bedöms 
klara av den exploatering som detaljplanen 
tillåter.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Enligt den gällande översiktsplanen (antagen 
2015-10-29) ska området fortsätta fungera som 
industrimark. Verkstaden 1 ligger i gällande 
översiktsplan inom utredningsområde för 
stationsläge och stadsutveckling.   

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Den fördjupade översiktsplanen, Växtplats 
Ulricehamn (antagen 2008) pekar ut Karlsnäs 
som ett industriområde med lager, logistik, 
service och handel med skrymmande varor. 

ULRICEHAMN 2040 – NY 
ÖVERSIKTSPLAN 
Ulricehamns nya översiktsplan förväntas antas 
av kommunfullmäktige i början av 2022 och 
kommer därefter vara kommunens gällande 
översiktsplan. Enligt den nya översiktsplanen 
ska området fungera som verksamhetsområde. 
Befintliga industrier tillåts utvecklas men 
området ska successivt omvandlas till, för 
bostäder, icke störande verksamheter så som 
service, kontor, småindustrier och 
sällanköpshandel. Verkstaden 1 ligger inom 
utvecklingsområde för stadsutveckling med 
anledning av den tänkta Götalandsbanan.  

DETALJPLAN 
Gällande Stadsplan för industriområde 
Karlsnäs i Ulricehamn, västra delen 1973-05-
11 anger att planområdet får användas för 
industri- och lagerändamål på ett sådant sätt 
att närboende inte drabbas av olägenheter. 
Högsta byggnadshöjd är 7 meter och en del av 
området omfattas av prickmark, bland annat 
utmed planområdets västra gräns där den 
syftade till att skydda en luftledning, vilken 
senare har ersatts med jordkabel. Med hänsyn 
till trevnad anges att förgård mot gata ska 
hållas planterad. I nordöst, vid kröken på 
Karlsnäsvägen, är en liten del mark planlagd 
som PARK (se bild 7). 

En del av detaljplanen upphävdes 2009-03-03, 
”Upphävande av del av detaljplan för 

industriområde vid Karlsnäs, Västra delen, 
antagen 1973-11-29 Ulricehamn, Karlsnäs”, 
med anledning av att den var i strid med 
arbetsplanen för utveckling av riksväg 40. Det 
planlagda industriområdet gick in på 
vägområdet för riksvägen och berörd del togs 
därmed bort.  

Fastigheten Verkstaden 1 ligger i söder och 
öster till viss del inom Stadsplan för område 
vid Vistaholm 1970-10-13 som medger industri 
med en byggnadshöjd på 7 meter.  

 
Bild 6. Digitalisering av gällande Stadsplan för 
industriområde Karlsnäs 1973-05-11 och Stadsplan för 
område vid Vistaholm 1970-10-13. 
 

 
Bild 7. Urklipp från Stadsplan för industriområde 
Karlsnäs 1973-05-11 som visar den mark som är planlagd 
som park.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Planområdet ligger +175 m ö.h. strax öster om 
Fotåsens branta sluttning. Marken är plan, då 
den tidigare bestått av jordbruksmark, och 
berörs endast av någon meters höjdskillnad 
inom området. Planområdet utgörs idag till 
största del av hårdgjorda ytor och byggnader. 
Enbart en begränsad yta utgör vegetation i 
form av klippt gräsmatta, buskage och träd.  

Naturvärden 
Planområdet ligger inom ett vidsträckt och 
generellt utpekat område för värdetrakter för 
lövskog och skyddsvärda träd i länsstyrelsens 
kartdatabas. Inom berört planområde finns 
däremot ingen lövskog eller skyddsvärda träd 
som innefattas i värdetrakterna.  

Väster om planområdet ligger det större 
grönområdet Fotåsen, vars brant som sluttar 
mot planområdet troligtvis kan inneha 
potentiella naturvärden. Fågelarten svart 
rödstjärt har noterats omkring planområdet. 

Planområdet utgörs av ett industriområde och 
bedöms inte inneha höga naturvärden.  

Geoteknik  
Marken består av blockighet, isälvsmaterial 
och lera. För befintlig kontorsbyggnad togs en 
geoteknisk utredning fram 2005-04-20. I 
Översiktligt PM över grundförhållanden för 
Verkstaden 1 (daterad 1973-04-18) redovisas 
att jorden inom området består av fast moig 
lera med cirka 1–8 meters mäktighet. Den 
moiga leran underlagras troligen av mycket 
fast lagrad bottenmorän. Jordlagren inom 
området är i stort homogena. Av två borrhål 
framgår dock mindre fast lagring av jorden. 
Dessa borrhål är tagna i det undersökta 
områdets norra del, intill den nederoderade 
bäckravinen och är utförda i en svag 
erosionssvacka.  

En geoteknisk utredning för planerad 
verkstadsbyggnad utfördes 1984-12-29 för ett 
område väster om Karlsnäsvägen och öster om 

banvallen. Jordlagerförhållandena beskrivs 
som mycket växlande inom området. Marken 
beskrivs som uppfylld och fyllningshöjden 
varierar i huvudsak mellan 2,5 och 3 meter. 
Fyllningsmaterialet har i provgroparna utgjorts 
av finkornig jord, lera, silt och sand men lokalt 
har även grenar, trärester, sten och mindre 
block påträffats. Materialet beskrivs som 
flytbenäget och svårschaktat. Läs utredningar 
för mer information. 

Kulturmiljövärden och fornlämningar 
En del av planområdet och fastigheten 
Verkstaden 1 ligger i norr inom riksintresse för 
kulturmiljövård, Ätrans dalgång. Planområdet 
är redan ianspråktaget och inga 
kulturmiljövärden bedöms finnas inom 
området.  

Strax söder om planområdet ligger fastigheten 
Bogesund 1:37 och gården Vistaholm. 
Fastigheten utgörs av en väl sammanhållen 
gårdsmiljö från slutet av 1800-talet.  

Inga kända fornlämningar finns inom eller i 
närheten av planområdet. 

Radon 
Planområdet omfattas i söder av ett 
lågriskområde för radon och i norr av 
normalriskområde för radon. I väst angränsar 
planområdet till ett större område där det 
lokalt kan förekomma högriskmark för radon. 
En smal remsa i planområdets nordvästra del 
berörs av detta område. 

Markföroreningar 
Planområdet har tidigare utgjorts av 
jordbruksmark (se bild 8, sida 14). I 
detaljplanen från 1973 fastslogs att området 
skulle användas för industri- och lagerändamål. 
I samband med detaljplanen beslutades att 
stadens centralförråd och ett elektriskt ställverk 
skulle anläggas invid Fotåsen. Planområdet har 
nyttjats av UEAB hela tiden varav en 
sammanställning har kunnat genomföras över 
vad för verksamheter som historiskt funnits på 
platsen (se bild 9, sida 15).  
 
2011 gjordes en sanering efter en upptäckt av 
petroleumföroreningar i samband med 
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ledningsgrävningar (se pumpanläggning på bild 
9, sida 15). Efterbehandlingsåtgärder har 
vidtagits vid en del av området kring 
pumpstationen och förorenade jordmassor har 
omhändertagits. Enligt rapporten 
Efterbehandling av förorenat område 
Ulricehamns Energi AB, Ulricehamns kommun 
(daterad 2011-10-24) finns kvarvarande 
restföroreningar under befintlig byggnad som 
angränsar till det efterbehandlade området. Då 
restföroreningar finns i begränsad omfattning 
och ligger under en byggnad som används för 
förråd bedöms den kvarlämnade föroreningen 
inte medföra några risker för människa och 
miljö. Vid eventuella förändringar av 
markanvändning eller ombyggnation 
rekommenderas kompletterande 
undersökningar under byggnaden. Läs rapport 
för mer information.  
 
Det har under hela tiden funnits olika fat med 
oljor till verksamhetens diverse fordon. Dessa 
har förvarats i oljerum och faten för spilloljan 
har stått på speciella ställ där eventuella läckage 
tas upp i behållare och dessa har varit kopplade 
till oljeavskiljare. Kallasfalt finns idag i en ficka i 
planområdets västra del och tidigare fylldes 
”potthål” med grus. Salt har inte hanterats i 
någon större utsträckning och enbart förvarats i 
säck i sandladan. Tidigare hämtades salt i 
Timmele. 
 
Ett mindre upplag av impregnerade stolpar har 
förekommit i den sydöstra delen av fastigheten 
under en kortare period. En cistern för bränsle 
finns i byggnaden intill pumpanläggningen. 
Cisternen har stått på samma ställe sedan den 
uppfördes. Sedan 2005 är den invallad så den 
tar upp hela sin volym vid läckage. Utöver det 
fanns en cistern som användes för att fylla sand 
ifrån till parkens fordon.  
 
Öster om planområdet, på fastigheten 
Verkstaden 8, finns även ett potentiellt 
förorenat område i riskklass 4 enligt 
länsstyrelsens EBH-stöd. Inom fastigheten 
återvinns metall, bilar, tunga fordon, 
transformatorer och järnskrot.   
 

 
Bild 8. Ortofoto 1975. 
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Bild 9. Förvaringsplatser för diverse material som finns eller tidigare har funnits på fastigheten Verkstaden 1.
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Bild 10. Vägområde för riksväg 40. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom fastigheten Verkstaden 1 finns i dagsläget 
nio byggnader som utgörs av lager, garage, ett 
ställverk och en kontorsbyggnad. Den 
befintliga kontorsbyggnaden har en nockhöjd 
på +192,8 m ö.h. vilket innebär en 
byggnadshöjd på cirka 18 meter. Byggnaden är 
därmed planstridig i dagsläget. På byggnadens 
tak står en belysningsgran med en totalhöjd på 
+200,4 m ö.h. 

Service 
I närhet till planområdet finns 
lunchrestauranger och viss storskalig handel.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheten Verkstaden 1 trafikförsörjs via 
Karlsnäsvägen som ansluter till bland annat 
Boråsvägen och sammankopplar Karlsnäs 
industriområde och fastigheten med övriga 
Ulricehamn, riksväg 40, väg 46 och väg 1704 
(gamla riksväg 40). Enligt kommens 
trafikmätningar (2015) har Karlsnäsvägen en 
årsmedeldygnstrafik på cirka 4500 fordon. 

Verkstaden 1 nås även med persontrafik via en 
infart till fastighetens östra del. Infarten leder 
över kvartersmark men ägs av Ulricehamns 
kommun.  

Riksväg 40 leder över planområdet på en bro 
14 meter över marknivån. Riksvägen ligger på 
+189 m ö.h. medan marknivån för fastigheten 
Verkstaden 1 ligger på cirka +175 m ö.h. Bron 
är utrustad med ett förstärkt räcke som 
förhindrar fordon från att åka av vägen. 
Landskapet är öppet och det är fri sikt från 
riksvägen.  

Planområdet berörs av vägområdet tillhörande 
riksväg 40. Vägområdet gäller även på 
marknivå under bron. Väghållnings-
myndigheten (Trafikverket) innehar vägrätt 
inom området markerat som vägområde för 
allmän väg (se bild 10). Vägrätten ger 
väghållningsmyndigheten rätt att i 
fastighetsägarens ställe bestämma över 
markens användning. Vägområde med 

inskränkt vägrätt avser ytor som behövs för 
att kunna sköta och underhålla 
väganläggningen. Dessa områden får brukas av 
fastighetsägaren men ej förändras utan 
väghållarens medgivande. Aktuellt område 
intill och under dalbro i Ätradalen ska vara 
tillgängligt för underhåll av bron men får 
utnyttjas för t.ex. upplag efter medgivande av 
väghållaren. 

Vägrätten råder över detaljplanelagda 
bestämmelser vilket innebär att tillstånd krävs 
av väghållningsmyndigheten (Trafikverket) för 
åtgärder inom vägområdet. UEAB nyttjar idag 
fastigheten inom vägområdet för upplag.  

Gång- 
och 

cykelvägar 
Gamla banvallen, som idag är en cykelväg, 
leder cirka 100 meter öster om Karlsnäsvägen 
och erbjuder en trafikseparerad och säker 
cykelväg mellan Karlsnäs industriområde och 
Ulricehamns centrum. Enligt en 
cykelpotentialstudie finns idag 20 potentiella 
passager längs Karlsnäsvägen till banvallen.  

Kollektivtrafik 
Avståndet till närmsta busshållplats är cirka 1 
kilometer och avståndet till Ulricehamns 
busstation är drygt 2 kilometer. 
Ulricehamnsmotet och Ulricehamns busstation 
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är de närmsta knutpunkterna i 
kollektivtrafiken.  

Parkering 
Parkering sker idag främst inom den egna 
fastigheten. En parkeringsyta finns också på 
intilliggande fastighet, Verkstaden 8, på mark 
som arrenderas av UEAB.  

Servitut 
Inom planområdet finns ett servitut som 
belastar Verkstaden 1 med ändamål för väg och 
skogstransporter. Fastigheten Härstorp 5:12 
har rätt att underhålla och förnya ett 5 meter 
brett vägområde i norra delen av planområdet 
för skogstransporter till Karlsnäsvägen. 

Götalandsbanan 
Området kan eventuellt beröras av de framtida 
sträckningarna av den tänkta Götalandsbanan. 
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg. 

Tillgänglighet 
Området nås från Karlsnäsvägen via två olika 
infarter och tillgängligheten för fordon bedöms 
som god. I övrigt är området flackt och består 
av stora asfalterade ytor. 

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet ligger inom sekundärt 
vattenskyddsområde. Det innebär att vissa 
aktiviteter kopplade till hantering av skadliga 
ämnen inte får ske utan tillstånd från miljö- 
och byggnämnden om grundvattnet kan skadas 
genom arbetet. Exempel på sådana aktiviteter 
är hantering av växtnäringsämnen och 
bekämpningsmedel, upplag, avlopps-
anläggningar, vägar och parkeringsplatser, 
materialtäkter och markarbeten samt 
energianläggningar. Aktuella 
skyddsbestämmelser ska följas och vid behov 
ska eventuella skyddsåtgärder vidtas.  

STRANDSKYDD 
Planområdet ligger inte inom område för 
strandskydd. 

STÖRNINGAR 

Farligt gods 

Planområdet ligger intill riksväg 40 som är en 
primär led för farligt gods. Rapporten 
Översiktlig riskanalys som underlag till 
riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
transportleder för farligt gods (daterad 2019-
01-31) har tagits fram.  

Rapporten hänvisar till att 
riskhanteringsområdet intill en transportled 
för farligt gods sträcker sig 150 meter från 
transportleden. Inom detta avstånd ska 
behovet av åtgärder för att begränsa skadorna 
vid en olycka med farligt gods bedömas. Inom 
zon A (0-30 meter från vägen) kan marken 
nyttjas för ej känsliga verksamheter t.ex. trafik, 
odling, ytparkering, tekniska anläggningar. 
Inom zon B (30-40 meter från vägen) tillåts 
mindre känslig verksamhet t.ex. industri, 
fordonsservice, lager, parkering med mera. 
Inom zon C (40-65 meter från vägen) tillåts 
normalkänslig verksamhet t.ex. enstaka 
småhus, handel, kontor med mera.  

Inom planområdet finns industriverksamheter 
och kontor vilka klassas som mindre känslig 
verksamhet och normalkänslig verksamhet. I 
dagsläget ligger mindre delar av fyra 
industribyggnader inom zon A, på ett närmre 
avstånd till vägen än vad som är 
rekommenderat (se bild 11, samt bild 5 sida 9).   

 
 

Bild 11. Riskhanteringsområden för farligt gods. 
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Buller 
En trafikbullerkartering har gjorts för hela 
Ulricehamns kommun och inom planområdet 
beräknas bullernivåer på omkring 55–65 dB(A) 
i planområdets norra del och 40–55 dB(A) i 
den södra delen.  

Risk för höga vattenstånd efter skyfall 
Enligt kommunens skyfallskartering riskerar 
planområdets nordöstra del samt området 
under riksväg 40 att utsättas för vattenstånd 
på 0,15–0,5 meter efter skyfall. Resultaten är 
inte exakta och bör endast ses som en 
indikation på var riskområden kan finnas. 
Inom delen som riskerar att utsättas för höga 
vattennivåer utgörs marken av hårdgjord yta. 
Framkomligheten bedöms vara god i och med 
att området nås från två olika infarter, varav 
den östra infarten inte riskerar att 
översvämmas. 

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämning ligger på 
+166 m ö.h. och planområdet ligger +175 m 
ö.h. Enligt rapporten 
Översvämningskartering utmed Ätran 
(daterad 2015-10-21) ligger planområdet inte 
inom risk för påverkan av höga vattenstånd 
utmed Ätran vid ett 100-årsflöde.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten 
och avlopp.  

El, tele, opto, bredband och värme 
De tekniska förutsättningarna för el, tele, opto, 
bredband och värme i området är goda. 

Dagvatten 
Dagvattnet leds till två utsläppspunkter, båda 
belägna i växtbeklädda diken cirka 50–60 
meter från Ätran. Det norra utloppet mynnar 
väster om banvallen, vilket medför en 
betydande rinnväg innan vattnet når 
recipienten. Om behov skulle uppstå finns det 
efter det södra utloppet möjlighet att plugga en 
kulvertering innan vattnet når Ätran och på så 
sätt låta det dämma i en skålformning i 
terrängen. Det skulle vara en tillfällig åtgärd 

som begränsar utsläppet till Ätran för stunden. 
Inom planområdet finns restriktioner gällande 
vilka ytor som får ledas till ledningsnätet för 
dagvatten. Ytor kopplade till garageplatser, 
tvätt, avspolning och tankning av fordon leds 
via oljeavskiljare till ledningsnätet för 
spillvatten. 

Återvinningsstation 
En återvinningsstation finns på Karlsnäsvägen 
cirka 200 meter från planområdet. 
Återvinningscentralen Övreskog ligger cirka 3 
kilometer från planområdet.  

Brandvattenförsörjning 
Det finns två brandposter i anslutning till 
fastigheten; en vid den östra infarten och en 
vid den norra.  

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse kommunikationer 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kommunikationer avseende riksväg 40. Vägens 
funktion ska upprätthållas och exploatering får 
inte påverka möjligheterna till drift, underhåll 
och framtida utveckling.  

Riksintresse kulturmiljövård 
En del av planområdet och fastigheten 
Verkstaden 1 ligger i norr inom riksintresse för 
kulturmiljövård, Ätrans dalgång. 
Dalgångsbygden är utpekat som riksintresse då 
det har haft en stor betydelse för 
kommunikationer och kulturimpulser mellan 
Syd- och Mellansverige. Detaljplanen bedöms 
inte påverka riksintresset och dess 
kulturmiljövärden.  
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UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
En undersökning om betydande miljöpåverkan 
har gjorts för området. Bedömningen är att 
genomförandet inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 
PBL 4 kap. 34 § av miljö, hälsa, hushållning av 
mark och vatten och andra naturresurser. 
Detta då planområdet redan är ianspråktaget 
för industriändamål och inte bedöms inneha 
några höga naturvärden. Samråd med 
länsstyrelsen har skett 2020-03-31.  

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLAN 
Detaljplanen bedöms överensstämma med 
intentionerna för området i både Ulricehamns 
kommuns gällande översiktsplan och den nya 
översiktsplanen Ulricehamn 2040. 

För Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande 
strategier, vilka anger inriktningen för 
kommunens planering. Planen går i linje med 
den övergripande strategin Tätt och blandat då 
den på lång sikt möjliggör för omvandling till 
icke störande verksamheter, och kan på så sätt 
bidra till en funktionsintegrerad 
bebyggelsemiljö i centralortens norra del. 
Planen går också i linje med strategin Ett 
samhälle anpassat till ett förändrat klimat 
eftersom den minimerar ökningen av 
hårdgjorda ytor. Planen bedöms inte gå emot 
någon av de övergripande strategierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN 
OCH NATURRESURSER 
Fastigheten Verkstaden 1 är sedan tidigare 
ianspråktagen och exploaterad. Detaljplanen 
tillåter en högre byggnadshöjd än tidigare. 
Planen innebär därav ett högre utnyttjande av 
marken och en mer resurseffektiv hushållning 
med mark.  

Den nya detaljplanen skapar möjligheter till att 
utveckla befintlig och kommande verksamhet 
inom fastigheten. Detta innebär en 
resurseffektiv hushållning med mark då ingen 
oexploaterad mark tas i anspråk samt att 
befintlig service och infrastruktur utnyttjas. 

Genom att möjliggöra för exploatering som 
syftar till utveckling av tätortens verksamheter 
skapas förutsättningar att tillgodose det 
allmänna intresset om en god ekonomisk 
tillväxt och effektiv konkurrens. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande inte innebär att gällande 
miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Grundvattenförekomsten Blidsberg-
Ulricehamn har god kvantitativ status och god 
kemisk grundvattenstatus. Förslag till 
detaljplan bedöms inte medföra en negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

STADSBILD  
Planområdet ligger i angränsning till Fotåsens 
branta sluttning och en högre tillåten höjd på 
bebyggelse bedöms därför inte påverka 
stadsbilden.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Det bedöms inte finnas miljöer som är 
lämpliga för arter som skyddas enligt 
artskyddsförordningen. 
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NATURVÄRDEN 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon 
påverkan på naturvärden, vare sig inom 
planområdet eller i omkringliggande 
naturområden. 

Den fågelart som noterats omkring 
planområdet bedöms inte påverkas negativt då 
arten trivs i industriområden och stadsmiljöer. 

TRAFIK 
Detaljplanen medger en ökad byggrätt vilket 
beräknas medföra en ökad trafik på 
Karlsnäsvägen. Trafikalstring har beräknats för 
det maximala utnyttjandet av planområdet 
med en största byggnadsarea på 50% av 
användningsområdet, vilket innebär ungefär 
20 000 kvadratmeter. För beräkning av trafik 
till och från verksamheten används 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  

I dagsläget nyttjas ungefär 75% av den 
befintliga bebyggelsen för 
industriverksamheter och 25% för kontor, 
vilket i nuläget bedöms vara en trolig 
fördelning av områdets användning för 
befintlig verksamhet (UEAB). En generell 
beräkning av trafikalstringen vid ett maximalt 
utnyttjande har därav gjorts enligt denna 
fördelning: 75% industri i ett våningsplan 
(15 000 kvm BTA) och 25% kontor i fyra 
våningsplan (20 000 kvm BTA). 
Årsdygnstrafiken (ÅDT) beräknas i detta 
scenario öka med 2000 fordon/dygn. 
Trafikökningen bedöms inte medföra behov av 
åtgärder på omkringliggande gatunät.  

I det fall att området i framtiden skulle 
utvecklas med enbart kontorsverksamheter i 
fyra våningsplan kan en maximal BTA på 
80 000 kvm uppföras. För detta scenario 
beräknas ÅDT öka med 4000 fordon/dygn. 
Scenariot bedöms i dagsläget inte som troligt 
men i det fall en sådan utveckling skulle ske 
krävs utbyggnadsåtgärder av infrastrukturen 
utanför planområdet för att hantera den ökade 
trafikmängden. Åtgärder för en förändrad 
färdmedelsfördelning kan även vara ett möjligt 
sätt för att hantera en sådan trafikökning. 
Exempelvis kan en eventuell utveckling av 
Götalandsbanan och ett nytt resecentrum i 

planområdets närhet bidra med förbättrade 
pendlingsmöjligheter och minska andelen 
personbilstrafik till området.  

OMGIVNINGSPÅVERKAN 
Planens genomförande bedöms inte innebära 
en ökning av bullerstörningar för boende i 
närområdet, närmsta bostad ligger cirka 100 
meter från planområdet. En viss negativ 
påverkan kan dock inte uteslutas då både 
befintlig verksamhet och framtida 
verksamheter kan ge upphov till tillfälligt 
trafikbuller. Nuvarande verksamhet ger inte 
upphov till industribuller och i det fall 
verksamheten skulle flytta möjliggör planen 
för en omvandling av området till icke 
störande verksamheter. Vid eventuell 
förändrad användning till kontor eller icke 
störande verksamhet kommer 
omgivningspåverkan fortsatt att vara 
begränsad. Verksamheter skulle kunna 
generera visst omgivningsbuller exempelvis 
genom trafik inom och utanför 
verksamhetsområdet eller genom ljud alstrade 
från verksamheten. Det finns ingen tydlig 
gräns för när en verksamhet är att betrakta 
som störande för omgivningen, utan det är en 
bedömning som får göras i 
bygglovsprövningen.  

FARLIGT GODS 
Inom planområdet leder riksväg 40 som är en 
primär led för farligt gods. För att säkerställa 
människors hälsa och säkerhet reglerar 
detaljplanen bebyggelsens placering samt 
utförande.  

Detaljplanen reglerar att inga byggnader får 
uppföras inom zon A och att ingen bebyggelse 
för stadigvarande vistelse får uppföras inom 
zon B. Detaljplanen reglerar även att det inom 
150 meter från riksvägen ska vara möjligt med 
utrymning bort från riksvägen samt att 
friskluftsintag ska placeras minst 8 meter ovan 
mark. Om möjligt bör byggnader även förses 
med mekanisk till- och frånluft samt nödstopp 
av ventilationssystemet för byggnader med 
stadigvarande vistelse. Regleringarna bedöms 
som tillräckliga för att uppnå en god säkerhet i 
området. 
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DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Befintlig dagvattenhantering bedöms som 
tillräcklig. Ett genomförande av detaljplanen 
beräknas inte medföra ökade dagvattenflöden i 
området eftersom planområdet till största del 
består av redan hårdgjorda ytor. Ingen ökad 
anslutning behövs för att tillgodose 
planområdet.  

HÖGA VATTENNIVÅER EFTER 
SKYFALL 
Enligt kommunens skyfallskartering riskerar 
vatten att bli stående vid skyfall i planområdets 
nordöstra del samt området under riksväg 40. 
Eftersom området nås från två olika infarter, 
varav den ena inte riskerar att utsättas för höga 
vattennivåer, bedöms inga åtgärder behöva 
vidtas för att uppnå en god säkerhet i området.  

PLANSTRIDIG BEBYGGELSE 
I samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft blir fyra befintliga byggnader 
planstridiga. Dessa ligger inom 30 meter från 
rv 40 där marken försetts med prickmark för 
att reglera att ingen ny bebyggelse uppförs 
inom zon A (se bild 5, sida 9). Planstridigheten 
innebär att byggnader inom prickmark inte 
kommer kunna få bygglov för tillbyggnader. I 
det fall att byggnaderna rivs kommer de inte 
kunna uppföras i samma läge, vilket gör att 
framtida byggnader kommer uppföras utanför 
zon A för riksväg 40.  

Detaljplanen medför att den befintliga 
kontorsbyggnaden med en högsta nockhöjd på 
+192,8 m ö.h. blir planenlig. Även de 
lagerbyggnader som tidigare uppförts på 
prickmark utmed fastighetens västra gräns blir 
planenliga.  

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny 
detaljplan upprättas och gällande detaljplan 
fortsätter gälla. Om detaljplanen inte upprättas 
skulle fastigheten Verkstaden 1 endast kunna 
utvecklas med byggnader med en höjd på högst 
7 meter. Det skulle innebära en mindre 
effektivt utnyttjad mark och att mer mark 
antagligen skulle behöva tas i anspråk vid en 

utbyggnad och utökning av verksamheten 
inom fastigheten. Markanvändningen skulle 
fortsatt begränsas för industriverksamheter 
varav kontor eller andra verksamheter inte 
skulle inte kunna uppföras.  

Nollalternativet innebär även att detaljplanen 
inte reglerar riskavstånd eller skyddsåtgärder 
för att hantera den risk för människor som 
riksväg 40 medför. Prickmark i väster, som 
tidigare syftat till att skydda en luftledning som 
idag inte finns kvar, skulle kvarstå och 
innebära begränsningar för hur fastigheten 
kan utnyttjas och verksamheters 
förutsättningar för att utvecklas. 
Nollalternativet innebär även att befintliga 
byggnader skulle förbli planstridiga och 
därmed inte kunna utvecklas.  

PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär en flexibel plan som 
medger att befintlig verksamhet kan utvecklas 
men samtidigt möjliggör för området att 
successivt omvandlas till icke störande 
verksamheter. Detaljplanen medger en högre 
nockhöjd och större tillåten byggnadsarea 
vilket gör befintlig bebyggelse planenlig 
samtidigt som en fortsatt utveckling 
möjliggörs. Bebyggelse regleras med 
riskreducerande åtgärder att säkerställa 
människors hälsa och säkerhet och 
ianspråktagen fastighetsmark under riksväg 40 
planläggs. Sammantaget så innebär 
detaljplanen att området planläggs utefter 
dagslägets och framtidens behov.  
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 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag 
detaljplanen får laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat vem 
som har ansvaret för iordningställande, drift 
och underhåll av allmän platsmark inom 
planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark. Allmän plats inom planområdet 
innefattar GATA. Inga utbyggnadsåtgärder 
behöver vidtas efter att detaljplanen fått laga 
kraft.  

 

 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
 Det allmänna VA-ledningsnätet 
 Elförsörjning 
 Eventuell utbyggnad av optofiber 
 Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

Kommunen: 
 Allmän plats  

Fastighetsägare: 
 Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Servitut och arrende 
Ett servitut belastar Verkstaden 1 där Härstorp 
5:12 har rätt att underhålla och förnya ett 5 
meter brett vägområde i norra delen av 
planområdet för skogstransporter till den 
kommunala gatan.  

UEAB arrenderar i dagsläget en yta inom 
fastigheten Verkstaden 8 för parkeringar, ytan 
inbegrips inte i planområdet.  

Avtal m.m. 
Åtgärder inom vägområdet för riksväg 40 
kräver tillstånd av väghållningsmyndigheten. 
Avtal behöver upprättas mellan 
fastighetsägaren och Trafikverket för åtgärder 
inom användningsområde J1 då det ligger 
innanför vägrättsområdet för rv40. Befintlig 
uppställningsyta för UEAB ligger under rv40 
och därmed inom vägrättsområdet. Avtal 
behöver upprättas mellan fastighetsägaren och 
Trafikverket för att godkänna upplag.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i eventuella 
samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Kommunen tar 
initiativ till en eventuell fastighetsbildning och 
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kostnader delas mellan berörda 
fastighetsägare. Detsamma gäller vid bildande 
av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter. 

En lagakraftvunnen detaljplan ger kommunen 
rätt att lösa in mark som enligt planen ska 
användas för allmänna platser (allmän 
platsmark). Berörd fastighetsägare har rätt att 
kräva att kommunen löser in marken. 
Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som ska lösas in.  

Kommunen kommer lösa in allmän platsmark, 
GATA, i genomförandet av detaljplanen. 
Intrångsersättning samt eventuell ersättning 
för övrig skada för den allmänna platsmarken 
erläggs fastighetsägaren. Fastighetsbildning 
initieras av kommunen och söks hos 
Lantmäteriet med stöd av avtal mellan berörda 
fastighetsägare.  

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Gator och trafik 
Ingen förändring föreslås inom planområdet. 
En vändplan i slutet av Karlsnäsvägen 
tillskapas enligt plankartan. Plankartan 
verkställer de befintliga förhållanden som finns 
på platsen och ingen nybyggnation eller 
utbyggnad av allmän plats kommer ske. 

Parkering 
Parkering ska anordnas på kvartersmark i 
enlighet med kommunens parkeringsnorm.  
Planområdet ligger inom parkeringszon 3. 
Parkering kan ordnas på den egna fastigheten 
eller avtalas på någon annan fastighet. 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt vid tidpunkten 
gällande avfallsplan.  

Vattenskyddsområde 
Schaktningsarbeten får inte ske utan tillstånd 
av miljö- och byggnämnden. Även anläggning 
för utvinning eller lagring av värme eller kyla 
ur mark behöver tillstånd av miljö- och 

byggnämnden.  Aktuella skyddsbestämmelser 
ska följas och vid behov ska eventuella 
skyddsåtgärder vidtas. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det kommunala vatten- och spillvattennätet, 
tillsammans med dagvatten, är utbyggt i 
anslutning till planområdet. UEAB tar ut avgift 
för eventuella anslutningar till VA-nätet enligt 
gällande taxa.  

Sanering 
Detaljplanen inbegriper ett område där 
förändrad markanvändning eller nybyggnation 
kräver att markens lämplighet säkerställs 
genom sanering till nivå motsvarande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig verksamhet.  

Provtagningsplan och plan för 
saneringsåtgärder behöver upprättas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten innan 
provtagning eller sanering genomförs. 

Fastighetsägaren bekostar åtgärder 
kompletterande undersökningar samt 
eventuella saneringsåtgärder inom 
planområdet. 

Skyddsåtgärder farligt gods 
Inom 150 meter från rv40 ska ny bebyggelse 
utformas så att utrymning är möjlig bort från 
riksvägen och friskluftsintag ska placeras 
minst 8 meter ovan mark. Om möjligt bör 
byggnader även förses med mekanisk till- och 
frånluft samt nödstopp av ventilationssystemet 
för byggnader med stadigvarande vistelse.  

Fastighetsägaren ansvarar för att se till att det 
finns riskreducerande skyddsåtgärder på 
befintliga byggnader inom 
riskhanteringsområdet för farligt gods. 

Skyddsåtgärder buller 
För verksamheter som har stora krav på 
stadigvarande koncentration eller behov av att 
kunna föra samtal obesvärat (gynnsamma 
möjligheter att erhålla relativt låg ljudnivå) ska 
bullerexponering under en normal arbetsdag 
inte vara högre än 40 dB(A). För verksamheter 
där det är betydelsefullt att kunna samtala eller 
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stadigvarande krav på precision, snabbhet eller 
uppmärksamhet (endast mindre bullrande 
utrustning direkt knuten till arbetet) ska 
bullerexponering under en normal arbetsdag 
inte vara högre än 55 dB(A). 

Skyddsåtgärder radon 
Fastighetsägaren har ett ansvar att kontrollera 
att det generella gränsvärdet för radon inte 
överskrids.  

Planstridig bebyggelse 
Byggnader som delvis ligger inom prickmark, 
och därmed är planstridiga, kommer inte 
beviljas bygglov för tillbyggnader så länge de 
ligger inom prickmark. Planstridigheten 
påverkar inte andra byggnader på fastigheten 
och övrig bebyggelse kan beviljas bygglov.  

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör. Ett planavtal har 
upprättats, planavgift ska inte tas ut vid 
prövning av lovärenden. 

Övriga avgifter 
Den som bygger får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: bygglovsavgift, 
avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Ebba Wisborg, planarkitekt 
My Andreasson, planarkitekt 
Angelica Augustsson, mark- och 
exploateringsingenjör  
Filip Lindevall, mark- och 
exploateringsingenjör  
Edward Isaksson, exploateringsingenjör 
Ann Stockzelius, planarkitekt  
Fredrik Andreasson, trafikplanerare 
Johan Persson, infrastruktur- och 
trafikplanerare 
Hanna Hedin, planarkitekt 
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör  
Lars Stokka, stadsarkitekt  
Pär Norgren, stf. enhetschef 
Johan Lundström, sektionschef VA planering, 
Ulricehamns Energi AB 
Thomas Brolin, ingenjör, Ulricehamns Energi 
AB 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
Kjell Jonsson 
Vik. Planchef 
 
Paulina Persson 
Planarkitekt
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§ 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-04-07 
Dnr 2022/9 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2021 

1 Juridiska ärenden 
2 Allmänna ärenden 
2.2 Nr 823/2021 

Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisation eller motsvarande 
Tf. Enhetschef 2021-12-17 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

Delegationsbeslut 2022 
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1 Juridiska ärenden 
1.15 Nr 67/2022 

Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande  
Enhetschef 2022-02-11 

1.19 Nr 78/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-02-06 

2 Allmänna ärenden 
2.1 Nr 103/2022 

Sälja inventarier, maskiner och dylikt 
Biståndshandläggare 2022-03-07 

2.20 Nr 88/2022, 105/2022 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-02-28, 2022-03-08 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 79/2022, 102/2022 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-21, 2022-03-07 

5.6 Nr 115/2022 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-24 

5.7 Nr 73/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15 

5.8 Nr Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-04 

5.10 Nr 75/2022, 77/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15, 2022-02-17 

5.14 Nr 89/2022, 96/2022, 104/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-07 

5.21 Nr 68/2022, 69/2022, 76/2022, 86/2022, 87/2022, 97/2022, 98/2022, 
99/2022, 100/2022 
2022/120, 2022/20, 2022/123, 2022/145, 2022/19, 2022/160, 2022/143, 
2022/104 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
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av torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-14, 2022-02-16, 2022-02-25, 
2022-02-28, 2022-03-04 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 61/2022, 62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022, 66/2022, 84/2022, 

90/2022, 91/2022, 92/2022, 94/2022, 95/2022, 112/2022, 113/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) – Övrig 
personal 
Enhetschef 2022-02-07, 2022-02-10, 2022-01-11, 2022-02-06, 2022-01-
17, 2022-02-15, 2022-02-28, 2022-03-07, 2022-03-05 
Verksamhetschef 2022-02-24, 2022-01-11, 2022-01-31 
Sektorchef 2022-02-10 

8.4 Nr 70/2022, 71/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-02-14, 2022-01-18 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
18.18 Nr 74/2022, 80/2022 

Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-02-14, 2022-02-23 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.1 Nr 85/2022, 93/2022, 110/2022, 111/2022 

Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-01-27, 2022-02-22, 2022-02-28 

22.2 Nr 81–82/2022, 83/2022, 106/2022, 107–108/2022, 109/2022, 
114/2022 
Interkommunalersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-02-09, 2022-02-21, 2022-03-04, 2022-02-21, 
2022-02-09 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-10 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2022-04-07 
2022/9, löpnummer 926/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 2021 
1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 823/2021 

Bevilja/avslå bidrag till föreningar, organisation eller motsvarande 
Tf. Enhetschef 2021-12-17 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.7  
6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

12 
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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 Delegationsbeslut 2022 
1 Juridiska ärenden 
1.15 Nr 67/2022 

Beslut att inte utlämna uppgifter och allmänna handlingar enligt OSL eller 
att uppställa förbehåll för utlämnande  
Enhetschef 2022-02-11 

1.19 Nr 78/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-02-06 

2  Allmänna ärenden 
2.1 Nr 103/2022 

Sälja inventarier, maskiner och dylikt 
Biståndshandläggare 2022-03-07 

2.20 Nr 88/2022, 105/2022 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-02-28, 2022-03-08 

3 Ekonomiärenden 
4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 
5.3 Nr 79/2022, 102/2022 

Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-21, 2022-03-07 

5.6 Nr 115/2022 
Rätt att utreda och teckna fastighetsdeklarationer samt administrera 
dessa 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-24 

5.7 Nr 73/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i 
enlighet med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan 
även ske till högstbjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda markpris) eller till markpris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15 

5.8 Nr Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-04 

5.10 Nr 75/2022, 77/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-15, 2022-02-17 

5.14 Nr 89/2022, 96/2022, 104/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-07 

5.21 Nr 68/2022, 69/2022, 76/2022, 86/2022, 87/2022, 97/2022, 98/2022, 
99/2022, 100/2022 
2022/120, 2022/20, 2022/123, 2022/145, 2022/19, 2022/160, 2022/143, 
2022/104 
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Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-02-14, 2022-02-16, 2022-02-25, 
2022-02-28, 2022-03-04 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 
8.1 Nr 61/2022, 62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022, 66/2022, 84/2022, 

90/2022, 91/2022, 92/2022, 94/2022, 95/2022, 112/2022, 113/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) – Övrig 
personal 
Enhetschef 2022-02-07, 2022-02-10, 2022-01-11, 2022-02-06, 2022-01-
17, 2022-02-15, 2022-02-28, 2022-03-07, 2022-03-05 
Verksamhetschef 2022-02-24, 2022-01-11, 2022-01-31 
Sektorchef 2022-02-10 

8.4 Nr 70/2022, 71/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-02-14, 2022-01-18 

9 Planärenden 
10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
12 Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och 

familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg 
13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
18.18 Nr 74/2022, 80/2022 

Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-02-14, 2022-02-23 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
22.1 Nr 85/2022, 93/2022, 110/2022, 111/2022 

Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-01-27, 2022-02-22, 2022-02-28 

22.2 Nr 81–82/2022, 83/2022, 106/2022, 107–108/2022, 109/2022, 
114/2022 
Interkommunalersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-02-09, 2022-02-21, 2022-03-04, 2022-02-21, 
2022-02-09 
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Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Årsredovisning 2021 Ulricehamns kommun 
Dnr 2022/116 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 godkänns. 
 
Av 2021 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens  
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2021. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.  
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2021 uppgår till 103,4 mnkr (2020: 59,4 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 106,4 mnkr (2020: 60,6 mnkr).  
 
Investeringarna under 2021 uppgår till 113,9 mnkr (2020: 191,9 mnkr). 
 
Det ekonomiska resultatet 2021 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt.  
 
Av 2021 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 
mkr. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från ekonomichef 
2 Årsredovisning 2021 ny 
3 220217 Årsredovisningsbilaga Intern kontroll 2021 
4 220217 Årsredovisningsbilaga Uppdrag 2021 
5 220221 Årsredovisningsbilaga KKiK 
6 Barnbilaga 2021 
7 Folkhälsa - Uppföljning Ulricehamns budget 2021 
8 Grönt bokslut 2021 
9 Pensionsplaceringar, Årssammanfattning_Ulricehamn kommun 2021-12-31 
10 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns 

kommun_2021 
11 21 Signerad ÅR Näringsliv Ulricehamn AB 
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12 Lekmannarevisorns granskningsrapport NUAB 
13 21 Signerad ÅR STUBO AB 
14 Lekmannarevisors granskningsrapport Stubo 2021 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 
Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Årsredovisning 2021 godkänns. 
 
Av 2021 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens  
resultatutjämningsreserv. 
 
Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2021. I 
årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till 
koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.  
 
Det ekonomiska resultatet för kommunen 2021 uppgår till 103,4 mnkr (2020: 59,4 mnkr). 
Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 106,4 mnkr (2020: 60,6 mnkr).  
 
Investeringarna under 2021 uppgår till 113,9 mnkr (2020: 191,9 mnkr). 
 
Det ekonomiska resultatet 2021 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt.  
 
Av 2021 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som 
reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 
mkr. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun – Årsredovisning 2021 med bilagor 
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1 Årsredovisning 2021 ny 
2 220217 Årsredovisningsbilaga Intern kontroll 2021 
3 220217 Årsredovisningsbilaga Uppdrag 2021 
4 220221 Årsredovisningsbilaga KKiK 
5 Barnbilaga 2021 
6 Folkhälsa - Uppföljning Ulricehamns budget 2021 
7 Grönt bokslut 2021 
8 Pensionsplaceringar, Årssammanfattning_Ulricehamn kommun 2021-12-31 



  2022/116, 951/2022 2(2) 

9 Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns 
kommun_2021 

10 21 Signerad ÅR Näringsliv Ulricehamn AB 
11 Lekmannarevisorns granskningsrapport NUAB 
12 21 Signerad ÅR STUBO AB 
13 Lekmannarevisors granskningsrapport Stubo 2021 
14 Underlag för lekmannarevisoerna, Granskningsrapport KPMG Stubo 
15 ÅR Ulricehamns Energi AB 2021 signerad 
16 Lekmannarevisorns granskningsrapport UEAB 
17 Årsredovisning Ulricehamns Stadshus AB 2021 signerad 
18 21 Signerad Revisionsberättelse-Ulricehamns Stadshus AB 
19 Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadshus AB 

 
Beslut lämnas till 
Revisorerna 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 

 



1 
 

  



2 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ........................................................................................................................................................ 3 

Kommunstyrelsens ordförande ..................................................................................................................... 4 

Förvaltningsberättelse ................................................................................................................................... 5 

Kommunala koncernen .............................................................................................................................. 6 

Översikt över verksamhetens utveckling .................................................................................................. 8 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning...................................................................... 9 

Händelser av väsentlig betydelse ............................................................................................................ 13 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ................................................................ 14 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .......................................................................... 18 

Balanskravsresultat .................................................................................................................................. 29 

Väsentliga personalförhållanden............................................................................................................. 30 

Förväntad utveckling ............................................................................................................................... 37 

Finansiella rapporter ................................................................................................................................... 39 

Resultaträkning ........................................................................................................................................40 

Kassaflödesrapport ..................................................................................................................................40 

Balansräkning ........................................................................................................................................... 41 

Noter, upplysningar ..................................................................................................................................... 42 

Noter ......................................................................................................................................................... 43 

Driftredovisning ........................................................................................................................................... 50 

Driftredovisning ....................................................................................................................................... 51 

Investeringsredovisning .............................................................................................................................. 53 

Investeringsredovisning .......................................................................................................................... 54 

Verksamhetsberättelser ............................................................................................................................... 57 

Kommunledningsstab .............................................................................................................................. 58 

Sektor miljö och samhällsbyggnad .......................................................................................................... 59 

Sektor välfärd ........................................................................................................................................... 61 

Sektor lärande .......................................................................................................................................... 66 

Sektor service............................................................................................................................................ 71 

Koncernföretag ......................................................................................................................................... 73 

Nämnder ................................................................................................................................................... 75 

Revisionsberättelse ...................................................................................................................................... 77 

Revisionen ................................................................................................................................................ 78 



3 
 

Inledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 
Ett år med pandemin 

2021 blev, liksom 2020 ett år med pandemi. 
Digitala möten, distansundervisning och svårt 
med bemanning av våra verksamheter är saker 
som jag minns med mindre förtjusning under 
det gångna året. 

Pandemin satte press på våra verksamheter 
och många fick en tuff arbetsbelastning. 

2021 var däremot ett år med ett stort 
ekonomiskt överskott, något som mest beror 
på särskilt riktat nationellt stöd, ja man kan 
nästan säga är det ekonomiska resultatet var 
dopat. Trots det är det nödvändigt med ett bra 
resultat för att kunna finansiera de stora 
investeringar som står framför oss med skolor, 
äldreboenden, simhall och stadsbibliotek för 
att nämna några. 

Pandemin innebar också att Världscupen i 
skidor under början av februari fick 
genomföras med endast 8 besökare. Men ett 
fantastiskt arrangemang genomfördes ändå. 

I budget 2007 satte vi målet om 25000 
invånare 2020. Den 31 januari 2021 var vi 
24 898 invånare i Ulricehamns kommun. Jag 
ser fram emot att uppvakta den 25000:e 
invånaren under 2022. 

Efter ett par år utan större bostadsprojekt 
kommer det att färdigställas ett stort antal 
mellan 2022-2024. Samtidigt har vi arbetat 
med en ny översiktsplan som pekar ut 
ytterligare bostadsområden, flera av dem 
utanför centralorten. 

Att öka befolkningen är naturligtvis 
nödvändigt för att stärka utvecklingen, men 
ställer också krav på finansiering av kommunal 
service. 

Glädjande nog ökar befolkningen inte bara i 
centralorten utan också i våra tätorter, vilket vi 
ser på försäljning av tomter. Här har vi 
påbörjat ett arbete med att bygga om och till de 
kommunala investeringar vi gjort tidigare med 
skolor och förskolor. Vi har påbörjat om- och 
tillbyggnad av Hössna skola, och näst på tur 
står Vegby skola. Även en ny förskola i Dalum 
finns planerad. 

Under året har också budgetuppdraget att bli 
Sjuhärads mest attraktivaste offentliga 
arbetsgivare satt fart. Kompetensförsörjning är 
kanske den största utmaningen vi står inför de 
närmsta åren. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
alla anställda för det arbete som genomförts 
under detta speciella år. Tack vare, var och en 
av er, så har vi trots stora utmaningar kunnat 
leverera tjänster och service till kommunens 
invånare. Samtidigt vill jag tacka alla 
förtroendevalda för ett gott samarbete och ett 
förtroendegivande samtalsklimat. Jag vill 
också rikta ett tack till alla samarbetspartners 
vi haft under det gångna året. 

 

Roland Karlsson (C) 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
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Förvaltningsberättelse  
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Kommunala koncernen 
Organisation 2021. Politisk organisation och kommunala bolag 

 

 

 

Mandatfördelning           

              

Kommunstyrelsen 2018-2022     2014-2018   Kommunfullmäktige  2018-2022   2014-2018 
              
Socialdemokraterna 3 4   Socialdemokraterna 10 13 

Centerpartiet 2 3   Centerpartiet 8 10 

Moderaterna 2 2   Moderaterna 8 10 

Sverigedemokraterna 2 1   Sverigedemokraterna 6 4 

Nya Ulricehamn 3 1   Nya Ulricehamn 9 3 

Miljöpartiet 1 1   Miljöpartiet 2 3 

Vänsterpartiet - 1   Vänsterpartiet 2 2 

Liberalerna 1 1   Liberalerna 2 2 

Kristdemokraterna 1 1   Kristdemokraterna 2 2 

Summa 15 15   Summa 49 49 
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Privata utförare  
Ulricehamns kommun anlitar privata utförare till delar av verksamheten. Här presenteras privata utförare med en omsättning 
till Ulricehamns kommun som överstiger 3 miljoner kronor. 

Sektor välfärd Sektor lärande 
• Attendo Sverige AB (äldreomsorg) 
• Taxi beställningscentral i 

Ulricehamns kommun AB 
(äldreomsorg) 

• Wiscare AB (funktionsnedsättning) 
 

• Montessoriförskolan Lindängen (förskola/grundskola) 
• I Ur och Skur Myrstacken (förskola) 
• Föräldrakooperativet Vistaholm  

(förskola/grundskola) 
• Solveigs Förskolor AB (förskola) 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
      
      

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 
       

Årets resultat, mnkr 142,7 110,1 86,5 95,9 140,6 
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 145,7 111,3 57,9 70,6 145,9 
      
Totala tillgångar, mnkr 3 069,3 2 936,3 2 708,1 2 591,6 2 501,2 
Omsättningstillgångar, mnkr 380,3 359,8 305,2 350,6 298,8 
Anläggningstillgångar, mnkr 2 686,4 2 573,8 2 400,0 2 238,0 2 202,4 
      
Totala skulder, mnkr 1 189,5 1 196,2 1 014,8 991,6 921,3 
Kortfristiga skulder, mnkr 324,5 355,6 343,0 320,0 307,5 
Långfristiga skulder, mnkr 865,0 840,6 671,9 671,6 613,8 
      
Soliditet, % 59,7  57,5  58,3 57,5 57,7 
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, % 45,9 49,4 39,7 39,9 39,1 
      
 

 
           

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Årets resultat, mnkr 103,4 59,4 55,4 49,5 75,6 
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 106,4 60,6 28,6 24,2 80,9 
Skatteintäkter, mnkr 1 157,7 1 099,1 1 088,2 1 038,9 1 007,4 
Personalkostnader, mnkr1  1 148,1 1 107,4 1 073,3 1 046,9 1 019,6 
      
Nettoinvesteringar, mnkr 113,9 191,9 147,0 93,9 140,8 
Självfinansiering av investeringar, % 156,0 70,3 87,0 103,0 94,0 
      
Totala tillgångar, mnkr 2 379,8 2 303,6 2 139,9 2 059,7 2 030,9 
      
Kortfristiga skulder, mnkr 248,9 274,1 257,1 234,2 236,3 
Långfristiga skulder, mnkr 574,0 572,6 481,5 477,2 490,9 
      
Soliditet, % 63,5 61,0 63,0 62,8 61,2 
Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. internbank % 59,4 55,3 54,1 52,9 50,1 
      
Kommunal skattesats, % 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
      
Folkmängd 24 898 24 704 24 668 24 445 24 296 
      
Antal brukare inom Välfärd 1 537 1 526 1 510 1 448 1 442 
Antal barn och elever från förskola till gymnasiet 5 197 5 165 5 093 5 092 5 033 
Antal fattade bygglovsbeslut 366 323 215 304 375 
Antal planuppdrag 45 51 57 51 54 
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Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning 
Omvärldanalys 

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

Pandemin 

Coronapandemin påverkade hela världen även 
under 2021 såväl som 2020. Smittspridning 
och framtagande av vaccinationsprogram blev 
oerhört viktiga för flera områden, som t ex 
inom vården och skolan och inte minst den 
samhällsekonomiska utvecklingen.  

Ulricehamns kommun 

Alla kommunala verksamheter, både i 
förvaltning och bolag, har påverkats i stor 
utsträckning av den pågående 
coronapandemin. 

Vaccineringen mot covid-19 kom igång i 
Ulricehamn efter årsskiftet och den absoluta 
huvuddelen av brukarna och berörd personal 
inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning 
är nu fullt vaccinerade. Detta har tydligt 
minskat antalet insjuknade personer och 
smittade får lindrigare symptom. 
Bemanningssituationen har dock varit 
utmanande under perioder framförallt inom 
äldreomsorgen och hemsjukvården.  

Under året har fjärr- och distansutbildning 
varit ett faktum för delar av verksamheten 
inom sektor lärande, främst på Tingsholm men 
även vid behov inom kommunens grundskolor 
då beslut har fattats i samråd med 
smittskyddsläkare.  

Demografi 

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

Ulricehamns kommum 

Tillväxten har varit relativt hög i Ulricehamns 
kommun. Att fler väljer att bo i kommunen är 
det tydligaste måttet på kommunens 
attraktivitet och värdet på “varumärket 
Ulricehamns kommun”. Invånarantalet har 
ökat i snabb takt under de senare åren, och 
ökningen de senaste fem åren har varit fyra 
procent. Under 2021 ökade kommunen med 
194 invånare. Kommande år är det framförallt 
invånarna i yngre respektive äldre åldrar som 
blir fler och det påverkar kommunens 
verksamheter. Behovet av fler förskoleplatser 
ökar och även grundskolan behöver 
dimensioneras för ett ökande elevantal. 
Ökningen av antalet äldre invånare bedöms 
medföra ett ökat behov av stöd och service från 
kommunen.  

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

Ett ökat behov av service från fler invånare 
ställer också krav på kommunen som 
arbetsgivare. Stark konkurrens på 
arbetsmarknaden om arbetskraften är en 
realitet för kommunens förvaltning och för 
bolagen. Kommunens arbete med den 
framtagna handlingsplanen för att bli 
”Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare” är ett sätt att anta utmaningen. 

Klimatförändringar 

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

Ulricehamns kommun 

Klimatförändringar påverkar Ulricehamns 
lokalklimat och den kommunala 
verksamheten. En kartläggning av 
miljötillståndet i kommunen visar på bra 
arbete inom en del områden men att det finns 
en stor förbättringspotential. En Klimatplan 
och samverkan mellan aktörer samt åtgärder 
inom klimatanpassning och begränsad 
klimatpåverkan skulle effektivisera 
klimatarbetet. 
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Man ska kunna leva och verka tryggt i 
Ulricehamn. Klimatanpassning i form av risk 
för bl.a. översvämning och skred ingår numera 
därför i den fysiska planeringen. 
Förbättringspotential är t.ex. att öka 
kunskapen hur ekosystemtjänster kan 
användas för klimatanpassning samt 
implementera detta genom en plan för 
tätorternas grön- och blåstruktur. 

Minskade utsläpp av växthusgaser utgör den 
andra delen i arbetet med klimatförändring. 
Kommunen arbetar bl.a. med klimatanpassad 
rese- och parkeringspolicy, ökad andel 
miljöbilar, minskat matsvinn och 
klimatpåverkan från maten inom 
kostverksamheten, energieffektivisering av 
lokaler, grön elanvändning, mm. Exempel på 
förbättringspotential är att ur klimatsynpunkt 
förbättra materialval vid nybyggnation, 
ytterligare öka andelen miljöbilar, återbruka 
rivningsmaterial, öka livslängd vid 
elektronikanvändning och öka 
solenergianvändning.  

Teknik 

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

Ulricehamns kommun 

Det är viktigt att använda de möjligheter 
digitaliseringen för med sig aktivt på alla 
nivåer och ta hänsyn till nya tekniska lösningar 
och förändrade beteendemönster. Västra 
götalandsregionen driver samverkan kring 
öppna data dit alla kommunala och regionala 
verksamheter bjuds in att medverka. Stora och 
smarta datamängder möjliggör för kommunen 
att få bättre beslutsunderlag och bättre 
prognoser.  

Pandemin har satt fokus på den digitala 
arbetsplatsen som inkluderar alla de digitala 
verktyg och program som krävs för att 
medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete. 
Under 2020 och 2021 har IT-miljön fått ställas 
om utifrån nya krav. Ökat distansarbete 
medförde snabba omställningar för så väl 
politiker, anställda som elever och kommunens 
invånare, företag och föreningen. Kapaciteten i 
nätet, antalet möjliga distansanslutningar och 
införandet av Teams är några av de större 
utökningarna som har gjorts. Detta visar en 
stor förmåga att ställa om, för vissa är det 

enklare föra andra är det tuffare. Att jobba med 
den digitala kompetensförsörjningen är och 
kommer fortsatt vara en stor utmaning. 

Det finns idag olika nationella 
självskattningsverktyg för att mäta digital 
mognad. För att få rätt beslutsunderlag och 
kunna följa utvecklingen över tid är mätningar 
en förutsättning.  

För att nå ut med stabila mobila tjänster av god 
kvalitet arbetar förvaltningen med en intern 
e-tjänsteplattform eller kopplade till befintliga 
verksamhetsystem. Automationer med hjälp av 
Robotic Process Automation (RPA) Teknik 
skulle också kunna vara en nyckel för att kunna 
bygga upp kompetens för utveckling och 
förvaltning av automationer för att minska 
administration och öka kvalitén i repetitiva 
arbetsuppgifter. Det långsiktiga målet är att 
frigöra arbetstid för mer kvalificerade 
arbetsuppgifter och möta välfärdens 
utmaningar där färre behöver serva fler. 

Att säkra kommunens informationshantering 
är viktigt i Ulricehamn och samordning krävs i 
arbetet med informationssäkerhet och 
dataskydd.  

Risk och kontroll 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2021-12-31 till 565 mnkr, 
samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 -
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 547,0 mnkr.  

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

Kommunens låneskuld, mnkr 
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Utlåning till bolagen, mnkr 

 

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

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1–5 
år. Vid bokslutet 2021 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 1,3 år. 

    
Kapitalbindning 2021 2020 2019 

 1,3 år 1,5 år 1,8 år 
 

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

Räntebindning 

 

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

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

Andel 2020, % 39,0 46,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Upplåningen med räntebindning 1-2 år knappt 
över ramen för normportföljen. Detta kommer 
åtgärdas under 2022 i samband med 
omsättning av lån. 

 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
97,2 mnkr vid utgången av 2021 
(2020: 97,9 mnkr). Till största delen (86 
mnkr) avser borgensåtangandet kommunens 
dotterbolag Ulricehamns Stadshus AB. 

 
Borgensåtaganden, mnkr 

Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. Riktlinjer för 
placering av pensionsmedel i Ulricehamns 
kommun anger ramar och riktlinjer för hur 
medel avsatta för pensionsförpliktelser ska 
förvaltas i kommunen. I riktlinjerna anges 
bland annat i vilka tillgångar och med vilka 
limiter portföljens medel får placeras, hur 
ansvaret för förvaltningen fördelas och hur 
förvaltningen och dess resultat ska 
rapporteras. Under 2021 har placeringarna 
förvaltats enligt riktlinjerna och i en särskild 
bilaga till årsredovisningen redovisas 
portföljens resultat för 2021. 

Per 2021-12-31 uppgår det bokförda värdet på 
placerade medel avseende pensioner till 130,7 
mnkr, vilket är samma nivå som 
marknadsvärdet på tillgångarna. 
Pensionsportföljens värde har under 2021 ökat 
med cirka 14 procent. I marknadsvärdet ingår 
orealisead vinst om totalt 18,9 mnkr per 21-12-
31. 

Finansiella placeringar, mnkr 

  

631,5
581,5 603,5

547,2 547,0

0

200

400

600

2017 2018 2019 2020 2021

110,5 108,7 98,0 97,9 97,2

0,0

100,0

200,0

2017 2018 2019 2020 2021

104,1
107,0

121,6

115,1

130,7

80

100

120

2017 2018 2019 2020 2021



12 
 

Pensionsförpliktelser 

Ulricehamns kommun har totala 
pensionsförpliktelser om totalt 528,8 mnkr per 
21-12-31. Den största andelen avser den delen 
som redovisas som ansvarsförbindelse, 
pensioner intjänade före 1998. Utöver detta 
har Ulricehamns kommun tryggat en del av 
pensionsförpliktelsen i försäkring hos både 
KPA och Skandia om totalt 91,0 mnkr. 
Dessutom är en mindre del redovisad som en 
avsättning och detta avser framförallt 
pensioner till förtroendevalda.  

Förvaltade pensionsmedel uppgår till 262,3 
mnkr per 21-12-31 och i detta beloppet ingår 
pensionsportföljen som redovisades på 
föregående sida om totalt 130,7 mnkr. Detta 
innebär att återlånade medel, skillnaden 
mellan förpliktelse och förvaltade 
pensionsmedel, för Ulricehamns kommun 
uppgår till 266,5 mnkr per 21-12-31.  

 

   
Belopp i mnkr   

Kommunen  2021 2020 

Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen  

  

Avsättning inkl. löneskatt 14,9 14,8 

Ansvarsförbindelse inkl. 
löneskatt 

422,9 436,8 

Pensionsförpliktelse som 
tryggats i pensionsförsäkring 
 

91,0 85,1 

Summa pensionsförpliktelser 528,8 
 

536,7 
 

 
  

Förvaltade pensionsmedel – 
marknadsvärde 

 

  

Totalt försäkringskapital 

 

131,6 117,5 

varav överskottsmedel 8,9 3,0 

Finansiella placeringar 
avseende pensionsmedel 

130,7 115,1 

 
  

Summa förvaltade 
pensionsmedel 

262,3 232,6 
   

Återlånade medel 266,5 304,1 

   

Konsolideringsgrad 49,6% 43,3% 
 

 

 

Konsolideringsgraden uppgår till knappt 50% 
vilket är en ökning mot föregående år vilket 
beror på att ansvarsförbindelsen minskar från 
år till år i och med pensionsutbetalningar 
samtidigt som värdet på pensionsportföljen 
har ökat under året.  

Under året har värderingen av kommunens 
pensionsförpliktelse ändrats på grund av 
ändrade riktlinjer från SKR som har fått nya 
underlag avseende livslängdsantaganden av de 
anställda och deras framtida pensioner från 
RIPS- kommittén. För Ulricehamns kommun 
har detta inneburit att pensionsförpliktelsen 
har ökat med knappt 10 mnkr (inklusive 
löneskatt).  
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Händelser av väsentlig 
betydelse 

Alla kommunala verksamheter, både i 
förvaltning och bolag, har liksom föregående år 
påverkats i stor utsträckning av den pågående 
coronapandemin.  

Vaccineringen mot covid-19 kom igång i 
Ulricehamn efter årsskiftet och den absoluta 
huvuddelen av brukarna och berörd personal 
inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning 
är nu fullt vaccinerade. Detta har tydligt 
minskat antalet insjuknade personer och 
smittade får lindrigare symptom. 
Bemanningssituationen har dock varit 
utmanande under perioder framförallt inom 
äldreomsorgen och hemsjukvården.  

Under året har fjärr- och distansutbildning 
varit ett faktum för delar av verksamheten 
inom sektor lärande, främst på Tingsholm men 
även vid behov inom kommunens grundskolor 
då beslut har fattats i samråd med 
smittskyddsläkare.  

Under 2021 har Demokratiberedningen 
genomfört ett digert arbete med att göra en  
översyn av den nuvarande politiska 
organisationen utifrån de politiska målen som 
sattes upp vid organisationsförändringen 2010. 
Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att 
arbeta med att utveckla interna arbetsformer 
och processer, även detta med utgångspunkt 
ifrån målen från 2010. Målen som sattes upp 
2010 var:  

• Utveckla den demokratiska processen   
• Utveckla fullmäktiges (ledande) roll   
• Skapa helhetssyn och samordning   
• Utveckla medborgarkontakter med insyn och 
delaktighet   

Beredningens ledamöter har i vissa delar stått 
långt ifrån varandra och tvingats till  
kompromisser, framförallt gällande den 
politiska organisationen. Men i andra delar har 
de varit rörande överens.   

Slutrapporten överlämnades till 
kommunfullmäktige den 16 december 2021 
och behandlades av Kommunfullmäktige i 
januari 2022. Beslutet innebar: 

 

• Införande av allmänhetens frågestund  
• e-förslag (ersätter medborgarförslag)  
• Systematiserat arbete med 
medborgardialoger  
• Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska 
tas fram  
• Översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning  
• Kommunfullmäktiges sammanträden 
vitaliseras genom ökad tid för information, 
kompetenshöjande utbildning och 
föredragningar av ärenden  
• Kommunstyrelsens sammanträden blir mer 
flexibla med möjlighet för workshops, 
studiebesök, föreningsbesök samt besök hos 
företag  
I övrigt kvarstår den politiska organisationen  

Under 2021 har en näringslivsstrategi arbetats 
fram i samverkan mellan representanter för 
Ulricehamns kommuns näringsliv, 
förtroendevalda och tjänstemän vid bland 
annat dialogmöten och workshopar. 

Ulricehamns kommuns näringslivsstrategi 
2022–2025 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att 
etablera, driva och utveckla företag i 
kommunen. Strategin anger fokus för 
kommunens näringslivsarbete under perioden 
2022–2025. En handlingsplan för att 
verkställa strategin ska under 2022 tas fram 
där aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna 
ska vara genomförda ska definieras. 

Ulricehamns kommun har under året gjort ett 
byte av kommunchef. Håkan Sandahl lämnade 
posten efter närmare sex år och Gustaf Olsson 
tog vid efter honom den 22 mars 2021. 
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Styrning och uppföljning av 
den kommunala 
verksamheten 
Riktlinjer för ekonomisk styrning av 

förvaltning och bolag 

Budget 

Budget upprättas i en handling för kommun 
och koncern. Budget för den kommunala 
organisationen fastställs medan budgeten för 
de kommunala bolagen finns för information. 
Budgeten innehåller en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret är periodens 
första år. I budgeten styrs ekonomi och 
verksamhet. I budgeten ska det utifrån ett 
koncernperspektiv anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Budgeten är överordnad andra 
styrdokument. Alla styrdokument och mål för 
verksamheten som kräver ekonomiska resurser 
ska vara integrerade i den planering som sker i 
budgetprocessen. Arbetet med att ta fram 
underlag för förslag till ny budget sker i 
budgetutskottet. Budgetutskottets uppgift 
regleras bland annat i reglementet för 
kommunstyrelsen (KF 2021-09-23) och i 
riktlinjerna för styr- och ledningssystem (KF 
2018-01-25). Budgetprocessen för kommunen 
sker enligt särskilt antaget styrdokument.  

Investeringsbudget/investeringsplan 

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

Uppföljning 

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

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

Styr- och ledningssystemet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upphandling 

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

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

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet.  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten.  

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

 

Årligen genomförs riskanalyser och interna 
kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, 
sektorsledningarna och i de kommunala 
bolagen. Vid riskanalyser används checklistor 
för att upptäcka och fånga väsentliga risker. 
Checklistorna är olika beroende på om 
riskanalysen görs för en nämnd, verksamhet 
inom förvaltningen eller för ett kommunalt 
bolag. Under 2021 har miljö- och 
byggnämnden också genomfört riskanalys. En 
uppföljning av kommunens interna 
kontrollplan för 2021 redovisas i särskild 
bilaga som rapporteras samordnat med 
årsredovisningen. 
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Kommunens kvalitet i korthet 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett 
sätt att mäta en kommuns kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra. Det som 
mäts ska ha en tydlig koppling till den service 
som du som kommuninvånare möts av. 
Undersökningen genomförs av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Under 2021 
har cirka 260 av 290 kommuner deltagit i 
KKiK. Ulricehamns kommun har deltagit 
sedan 2013. Resultatet av undersökningen 
kommer att användas som underlag i 
kommunens arbete med att ständigt förbättra 
sin service.  

KKiK-nyckeltalen är indelade i tre 
mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg 
samt Samhälle och miljö. 

Av de 43 nyckeltalen har fem gamla nyckeltal 
utgått samtidigt som sex nya har tillkommit. 
Ulricehamns kommun har inrapporterade 
värden för 38 av dessa 43 nyckeltal. 

Det finns nyckeltal som saknar värde för 2021 
vilket beror på att det inte finns tillgänglig 
nationell statistik för året eller så har 
kommunen inte rapporterat in.  

För några av nyckeltalen placerar sig 

Ulricehamns kommun bland de 25% 

bästa kommunerna i Sverige, här är 

några av dem: 

• Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik, kommunala skolor 
 

• Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd 
 

• Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen 

 
 

Exempel på mått där Ulricehamns 

kommun ligger lägre än genomsnittet 

är: 

• Elever i åk 9: Jag är nöjd med min 
skola som helhet, positiva svar 
 

• Väntetid i antal dagar från beslut till 
insats avseende boende enligt LSS § 
9.9 
 

• Företagsklimat enligt Öppna 
jämförelser (Insikt)  

Skolorna hade under läsåret 2020-2021 stora 
utmaningar i att hantera pandemin. Många 
aktiviteter som normalt sett brukar uppskattas 
av eleverna fick ställas in, exempelvis PRAO, 
friluftsdagar, temadagar och avslutningar. 
Utöver det fick eleverna flera gånger ändrade 
förutsättningar för sina studier då 
undervisningen ställdes om till 
distansundervisning vid några tillfällen. Det 
ska också noteras att ett flertal elever svarade 
”vet ej”, vilket medför en viss osäkerhet i 

svarsresultaten.  

Eftersom de rapporterade värdena för 
”Väntetid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enligt LSS § 9.9” inte 
överensstämmer med de faktiska, behöver de 
ytterligare kontrolleras och rutinen ses över till 
nästkommande inrapportering. Ett av besluten 
togs ett år innan flytt var aktuellt och 
verkställdes efter 556 dagar, vilket påverkar 
medelvärdet i hög grad. Under 2021 har fyra 
boendebeslut verkställts på gruppbostad och 
fyra på servicebostad. Viss intern rörlighet har 
skett under året, då några har flyttat från 
servicebostad till gruppbostad. Brukare som 
har avlidit har också genererat plats på boende.  

Gällande “Företagsklimat enligt Öppna 
jämförelser (Insikt)” skiljer sig resultaten 
mellan de olika verksamheterna i sektor miljö- 
och samhällsbyggnad. Några får riktigt höga 
resultat medan andra får lägre. För att fortsätta 
få höga resultat behöver sektorn arbeta med 
sin effektivitet. Ytterligare ett område som 
kommer arbetas vidare med är informationen 
till sökande. Glädjande är att resultatet visar 
höga siffror på bemötande, vilket 
verksamheten ska arbeta för att fortsatt 
behålla. 
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsmål 
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En 
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i 
Ulricehamns kommun är det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 
Utgångspunkter i övrigt är:  
 
- Fokus på ett begränsat antal områden  
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. 
Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig 
strävan att förbättra resultaten. Det betyder 
inte att andra verksamheter är mindre viktiga. 
Uppföljning av resultaten inom samtliga 
verksamheter sker bland annat via SKR:s 
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, 
Agenda 2030 med mera.  

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

olika personalgrupperna i kommunen av 
största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den 
totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här 
viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Finansiella mål 
Det finns fyra finansiella mål avseende god 
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. 
Två av målen avser kommunen och två mål 
avser bolagen (Ulricehamns Energi AB,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. 

Bedömning 
I årsredovisningen finns endast två alternativ i 
bedömningen kring hur väl respektive mål 
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt), 
eller inte (rött). Av de tolv verksamhetsmålen 
är sex uppfyllda, sex är inte uppfyllda. Samtliga 
fyra finansiella mål är uppfyllda. 
 
Avseende de sex verksamhetsmål som inte är 
uppfyllda kan konstateras att för två av dessa 
ligger 2021 års utfall exakt på målvärdet. Det 
gäller målet “Antalet medarbetare med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska 
minska i förhållande till föregående år” och 
målet “Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) ska öka i förhållande till föregående 
år”. För tre av målen ligger utfallet strax under 
målvärdet. Det gäller målen “Befolkningen i 
Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod”, 
“Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska 
förbättras i förhållande till föregående år. 
(NUAB) och målet “Företagsklimatet i 
Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande till föregående år. (MSB). Det är 
endast för målet” Verkställighetstid i antal 
dagar från beslut till insats avseende boende 
enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande till 
föregående år” som utfallet mer tydligt avviker 
från målvärdet. 
 
Den samlade bedömningen är att Ulricehamns 
kommun har god ekonomisk hushållning. 
 
Förklaring till symboler: 

 Målet är uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 
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Fokus på de vi är till för 

     

Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska 
öka i förhållande till föregående läsår.       87,7 % >78 % 78 % 

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

 260 dagar <80 dagar 80 dagar 

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

 57 dagar <82 dagar 82 dagar 

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 78,0 %. 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. 

  

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 
pågår. Nyanlända per skolverkets definition, 
kortare tid än fyra år i Sverige, sammanställs 
två gånger per läsår. Modersmålsundervisning 
och studiehandledning är viktigt som stöd. 
Studiehandledare ska få tillgång till 
pedagogiska planeringar i Infomentor för att 
på bästa sätt stödja eleven. 

En gemensam lärplattform finns för hela 
grundskolan. Detta säkerställer möjligheten att 
följa elevernas kunskapsutveckling från åk 1 
samt att vårdnadshavare möter samma 
lärplattform genom grundskolan. 

Stöd ges till obehöriga lärare genom en intern 
obligatorisk utbildningsinsats som sträcker sig 
över hela läsåret. Samtliga obehöriga lärare får 
en mentor/handledare. 
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Verkställighetstid i antal dagar från beslut 
till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 
ska minska i förhållande till föregående år 

Analys 

Medelvärdet för verkställighetstiden stämmer 
inte överens med verkligheten, då det är fler 
beslut verkställda än vad som är inrapporterat. 
Ett av besluten togs 1 år innan uttryckt 
önskemål om flytt var aktuellt och verkställdes 
därefter efter 556 dagar, vilket påverkar 
medelvärdet i hög grad. Under 2021 har 4 
boendebeslut verkställts på gruppbostad och 4 
på servicebostad. 

Viss intern rörlighet har skett under året, några 
har flyttat från servicebostad till gruppbostad. 
Den nya gruppbostaden har genererat 6 nya 
platser, men även brukare som har avlidit 
under året har genererat plats på boende. I 
samband med flytt på grund av renovering av 
gruppbostad och evakueringsboende, har 
ytterligare en plats tillkommit under 2021. På 
så sätt har individer kunnat erbjudas 
gruppbostad flertalet gånger, även under 2020, 
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. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta arbeta med boendeplanering för 
kommande behov och uppdatera denna 
kontinuerligt. Ny servicebostad startar i april 
2022. 

 

 

 

 

 

 

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

Analys 

Under 2021 har handläggningstiderna minskat 
jämfört med 2020 vad gäller ansökan om vård 
och omsorgsboende utifrån statistikuttag i 
Treserva. Handläggningstiderna har minskat 
med 26 dagar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Detta är åtgärderna handläggarenheten arbetat 
med under 2020 och 2021. 

• Under 2021 har målet varit väl känt 
hos medarbetare på 
handläggarenheten. 

• En gemensam arbetsmetod och 
checklistor för handläggning av 
ansökan för vård och omsorgsboende 
har tagits fram på enheten. 

• Utredningar görs utifrån IBIC och det 
ger en struktur i utredningsarbetet. 

• Regelbundna genomgångar av 
inkomna ansökningar till vård- och 
omsorgsboende, VÅBO, utifrån äldsta 
ärende genomförs. Fokus är att arbeta 
ned till balans inför semesterperioder. 

• Korta handläggningstider för 
ansökningar för personer som är 
beviljade korttid. 

• Från vård- och omsorgsboende så 
arbetas det med snabb ut- och 
inflyttning. 

• Möte kring boendeplanering sker varje 
vecka mellan boendeplanerare på 
korttiden och vård och 
omsorgsboende. Detta görs för att hela 
tiden hålla lägesbilden av tomma 
platser och väntande vårdtagare 
uppdaterad.  
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Hållbar tillväxt 

     

Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod  4,5% ≥5% 5,2% 

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

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

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande till föregående år. (NUAB)  3,22 index >3,51 

index 3,51 index 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande till föregående år. (MSB)  67,9 index >68,5 

index 68,5 index 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka 
med minst 5 procent över en femårsperiod 

Analys 

Befolkningsmängden 1 november 2016 var 
23 796 personer, samma datum 2021 var 
befolkningsmängden 24 856 personer. Den 
totala folkökningen var 1060 personer under 
tidsperioden, vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 4,5 %. 

Det kan konstateras att 
befolkningsutvecklingen är starkt beroende av 
hur många 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 ligger i planpriolistan finns 
möjlighet att skapa förutsättningar för att 
befolkningsmålet ska kunna uppnås. 

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

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, 
samverkanshus i Gällstad, Ryttershov och ny 
F-6 skola har kriterierna lyfts in i 
projekteringen. Under 2021 har inte några nya 
fastigheter färdigställts. Däremot uppfyller de 
fastigheter som är i ett projekteringsskede 
under 2021 kraven för ”Gröna lån”. Av denna 
anledning sätts ändå utfallet för 2021 till 100%. 

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. 

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 uppförs nu två punkthus om totalt 56 
hyreslägenheter. Om efterfrågan är god kan ett 
tredje hus byggas i senare skede. 

Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre 
delen av fastigheten) pågår och politiskt beslut 
avvaktas. Även för området Karlslätt och 
"torget i Dalum" pågår detaljplaneprocesser. 
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Ombyggnationer 

Projektering för att bygga om från lokal till 
lägenheter på Storgatan 36 pågår, ny 
projektledare och en ny arkitekt är anlitade för 
att driva projektet framåt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo har en 10-årsplan för nybyggnation och 
renovering. Planprocesser pågår för att 
möjliggöra utveckling på flera av bolagets 
bostadsområden bl.a. Karlslätt och övre delen 
av Stockrosen 1 (etapp två). 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 till föregående år. 
(NUAB) 

Analys 

En näringslivsstrategi har arbetats fram för 
arbeta med förbättrat företagsklimat 
tillsammans med kommunledning samt 
näringsliv, ska upp till beslut i februari 2022. 
Arbetet kommer fortsätta 2022 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska 
förbättras i förhållande till föregående 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. 
162 svar har inkommit på företagssidan med 
en svarsfrekvens på 46 %. 

Kommunen har mycket höga resultat på miljö- 
och hälsoskydd samt på livsmedelskontrollen. 

Sektorns kvalitets- och utvecklingsarbete tycks 
ge resultat inom vissa områden, 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 processer och 
förbättras för att bli mer effektiva och för att 
öka kundnyttan. I ständiga förbättringar 
försöker sektorn löpande förbättra 
verksamheten under året för att snabbt kunna 
justera och förbättra för dem vi är till för. I 
utvecklingsarbetet ingår även att öka 
digitaliseringen för att effektivisera 
handläggningen och öka servicen. 

.

Attraktiv arbetsgivare 

     

Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska 
minska i förhållande till föregående år.  7,5% <8,1 % 8,1% 

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

Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i 
förhållande till föregående år  10,5 % <12,2 % 12,2 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i 
förhållande till föregående år.  

77,56 
index 

>77,56 
index 

77,56 
index 
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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 FHM 
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 ligger på samma nivå 
som 2020. 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 så kallad pandemiskuld. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie 
rutiner och fortsatt uppföljning av 
utvecklingen. 

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

Analys 

Under 2021 slutade 10,5 % av första linjens 
chefer. Det innebär att förvaltningen nått målet 
att minska personalomsättningen bland första 
linjens chefer trots signaler om att 
arbetsmarknaden har förbättrats under året. 
Detta bedöms bl.a. bero på ökat behov av 
stabilitet och trygghet i osäkra tider och 
därmed minskad rörlighet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt uppföljning, avslutningssamtal vid 
varje avgång. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska 
öka i förhållande till föregående år. 

Analys 

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 
2021 med ett HME-resultat (77,56) som 
överensstämmer med föregående års 
medarbetarenkät (77). Positivt är att 
förvaltningen får höga värden avseende chefer, 
trivsel, tillit och att personalen signalerar att 
det är högt i tak. Positivt är också att 
förvaltningen bibehåller resultatet i 
förhållande till 2020 trots de påfrestningar 
som följt i pandemins fotspår. Förvaltningen 
behöver samtidigt titta vidare på 
arbetsbelastning och upplevelsen av 
Ulricehamns kommun som arbetsgivare där 
det finns förbättringspotential. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att genomföra en handlingsplan för att bli 
"Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare", att arbeta vidare med hälsosam 
schemaläggning och att minska antalet 
medarbetare/chef är tre exempel på åtgärder 
som adresserar utvecklingsområdena. 
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Finansiella mål 

     

Finansiella mål, kommunen Indikator 2021 Målvärde 2020 

     

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

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

Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar 
ska uppgå till högst 325 mnkr.  0 mnkr Högst 350 

mnkr 90 mnkr 

STUBO ska generera en avkastning på minst 5% på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde.  5,2% 5,0% 5,5% 

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt 
eget kapital.  12,0% 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 ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till 106,4 
mnkr, vilket motsvarar 7,1 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 har tillsammans med ett 
förbättrat skatteunderlag gett kommuner över 
hela landet ett mycket starkt resultat även 
under 2021. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fokus på en fortsatt ekonomi i balans. 

Kommunens nyupplåning för finansiering av 
investeringar ska uppgå till högst 325 mnkr. 

Analys 

Den senaste upplåningen på 90 mnkr gjordes i 
maj 2020. Då flera stora investeringsprojekt, 
både i kommunens verksamheter och i 
bolagen, har blivit försenade har det inte 
funnits något ytterligare behov av 
nyupplåning. 

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. Avkastningen är 
5,2% för verksamhetsåret 2021. Sedan 
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett 
genomsnitt på 5,4 %. Bolaget står nu starkt 
inför de kommande åren som kräver stora 
investeringar i såväl nyproduktioner som 
ombyggnationer/renoveringar i befintligt 
bestånd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

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

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

Analys 

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

Avkastning på genomsnittligt eget kapital 2021 
12% (föregående år 14%) 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 
resursstyrning 
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Kommunkoncernens och 
kommunens ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen 

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

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2021 
uppgår till 142,7 mnkr (110,1 mnkr). Det 
ekonomiska resultatet 2021 innebär 
följaktligen ett resultat som är högre än 
föregående år.  

Koncernens resultatutveckling, mnkr 

 

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
2021 uppgår till 145,7 mnkr (2020: 111,3 
mnkr). Jämförelsestörande poster i koncernen 
är de jämförelsestörande posterna som finns i 
kommunens resultaträkning. Dessa finns 
specificerade på nästkommande sida. 

Kommunkoncernens resultatutveckling, 
mnkr, exklusive jämförelsestörande poster 

 

UEABs resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner uppgår till drygt 47 
mnkr. Resultatnivån är i nivå med budget. 
Avkastningen på genomsnittligt totalt kapital 
uppgår till 12% av totalt eget kapital och är 
betydligt högre än målvärdet på 5%. 

STUBOs resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner uppgår till knappt 15 
mnkr. I resultatet ingår en utdelning från 
dotterbolag som härrör från en 
tilläggsköpeskilling för Grodparken AB.  
Avkastningen för bolaget uppgår till 5,2% för 
året och uppnår därmed sitt finansiella mål. 

NUABs resultat är högre än budget om cirka 
2,5 mnkr och detta hänförs till en försäljning 
av bolagets fastighet och är en engångspost. 
Ulricehamns Stadshus resultat är i nivå med 
budget. 
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Koncernens soliditet 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av 
de totala tillgångarna. En soliditet på 
59,7 procent innebär att det finns kort- och 
långfristiga skulder motsvarande 40,3 procent 
av de samlade tillgångarna. Koncernens 
soliditet, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, har under den senaste 
fyraårsperioden ökat från 39,9 procent till 52,0 
procent. Ökningen hänförs framförallt till en 
minskning av koncernens pensionsåtaganden 
som klassificeras som en ansvarsförbindelse. 

 

Koncernens soliditet inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, procent 

Sammanfattningsvis är kommunkoncernens 
ekonomi i balans. De uppsatta finansiella 
målen för bolagen i kommunkoncernen har 
under 2021 uppfyllts. Något mål för totala 
kommunkoncernen finns inte upprättat.  

Kommunen 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 
uppgår till 103,4 mnkr.  

Det budgeterade ekonomiska resultatet för 
2021 uppgår till 18 mnkr. Det ekonomiska 
utfallet är följaktligen 85,4 mnkr högre än 
budgeterat. Totalt 19,4 mnkr över budget för 
verksamheterna inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Samtliga sektorer gör ett överskott 
och detta kan framförallt hänföras till 
ersättningar och lägre kostnader i samband 
med covid-19. Finansförvaltningens positiva 
budgetavvikelse uppgår till 65,8 mnkr och 
beror till största delen på högre skatteintäkter 
än budgeterat samt orealiserade vinster för 
pensionsportföljen.  

Det första finansiella målet i kommunen är 
ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 
1,2% av intäkterna från skatteintäkter och 
kommunal utjämning. För att kunna mäta 
uppsatt mål ska kommunens resultat justeras 
för jämförelsestörande poster. Nedan finns 
specificerat vilka poster som klassificerats som 
jämförelsestörande och resultat exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till 106,4 
mnkr. 

 
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 106,4 

   
 
+    

 
Bidrag försäkringskassan sjuklönekostnader 
på grund av covid-19 +7,7  

 
+ 

 
Bidrag Socialstyrelsen för merkostnader på 
grund av covid-19 +5,6 

 
-  Merkostnader på grund av covid-19 -8,6 
 
- Sjuklönekostnader på grund av covid-19 -7,7 
   

 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 103,4 
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Justeringsposterna speglar att även 2021 har 
varit ett speciellt år på grund av covid-19. 
Kommunen har erhållit bidrag både från 
Försäkringskassan och Socialstyrelsen 
avseende merkostnader och extra 
sjuklönekostnader. Ulricehamns kommun har 
klassificerat både kostnaden och bidraget som 
jämförelsestörande. Föregående år var 
resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
60,6 mnkr och då ingick poster för sjuklöner 
och merkostnader men även en engångseffekt 
för uppbokning av kommunens flexskuld.  

Ekonomiskt resultat exklusive 
jämförelsestörande poster, mnkr 

 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 7,1 % av skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Det är betydligt högre 
än föregående år (4,0%) och även med 
marginal över målvärdet på 1,2%. Det stora 
positiva utfallet beror till största delen på 
högre skatteintäkter än prognoticerat men 
även ett överskott av kommunens samtliga 
verksamheter. 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 113,9 mnkr 
(191,9 mnkr). Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2021 uppgår till drygt 
352 mnkr. Den stora avvikelsen mot 
investeringsbudgeten beror till största del på 
projekt som inte kommit lika långt som 
planerat, varav de två största avvikelserna är 
stadsbibliotek som avviker med 33,8 mnkr och 
nybyggnad boendedelar Ryttershov som 
avviker med 27,7 mnkr. 

 

Nettoinvesteringar, mnkr 

 

Den stora avvikelsen mot investeringsbudgeten 
påverkar även kommunens nyupplåning under 
året. Kommunens uppsatta mål var att 
nyupplåningen inte skulle överstiga 325 mnkr 
och kommunen har inte behövt nyupplåna 
under 2021. Målet var satt utifrån den 
budgeterade investeringsvolymen och i med 
det lägre utfallet så blev även målet om 
nyupplåning uppnått.  

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

Under 2021 uppgår självfinansieringsgraden 
till 156 procent på grund av det höga resultatet 
och med tanke på att investeringsvolymen blev 
lägre än planerat. 
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Självfinansieringsgrad, % 

 

Soliditet 

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

En soliditet på 63,5 procent innebär att 
kommunen har skulder motsvarande 36,5 
procent av de samlade tillgångarna. 
Kommunens soliditet ligger högre än 
föregående år då den låg på 61,0 procent.  

Kommunens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden, enligt den så kallade 
”fullfondsmodellen”, uppgår till 45,8 procent. 
Kommunens funktion som internbank inom 
koncernen påverkar soliditeten med drygt 13 
procentenheter. Utan utlåningen till bolagen 

hade kommunens soliditet inclusive samtliga 
pensionsåtaganden 2021-12-31 uppgått till 
59,4 procent (2020: 55,3 procent). 

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

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. 
internbank 

Sammanfattningsvis har Ulricehamns 
kommun god ekonomisk ställning. De 
finansiella målen för 2021 är uppfyllda. 
Framtiden innebär utmaningar med stora 
investeringar som kommer att belasta 
kommunens ekonomi många år framöver. 
Kommunen kommer att behöva hålla en god 
resultatnivå för att självfinansieringsgraden av 
investeringarna inte ska minska och därmed 
skuldsättningsgraden öka. Om skulderna ökar 
mer inför framtiden så kommer framtida 
skattebetalares konsumtionsutrymme att 
minska. 
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Balanskravsresultat 
Ulricehamns kommuns ekonomiska resultat 
2021 innebär att kommunallagens krav på 
ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2021 års 
ekonomiska resultat avsätts inte några 
ytterligare medel till kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR). Efter tidigare 
års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2021   2020   

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 103,4 59,4 

- reducering av samtliga 
realisationsvinster -12,9 -6,2 

 
+ 

 
justering för realisationsvinster 
enligt 
undantagsmöjlighet - - 

 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - - 
 
 
-  

justering för orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper -14,9 -3,9 

 
- 

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

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 75,6 61,7 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - - 

 Balanskravsresultat 75,6 61,7 
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Väsentliga 
personalförhållanden 
2021 års redovisning av ”väsentliga 
personalförhållanden” är den tredje i vilken 
förvaltningen följer ”Rådet för kommunal 
redovisnings” rekommendation R15 för 
förvaltningsberättelsen. Det innebär att 
redovisningen ska innehålla upplysningar om 
både den kommunala koncernen och 
förvaltningen. I denna redovisning, som får 
betraktas som en utveckling mot detta mål, 
innebär det att även bolagens underlag 
redovisas och kommenteras där detta är 
möjligt. Redovisningen ska i övrigt läsas som 
gällande förvaltningen om inte annat särskilt 
anges. För djupare analyser av bolagen 
hänvisas till respektive bolags årsredovisning.  

Verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 
 

Denna redovisning utgår från de mål och 
uppdrag som framgår av budget för 2021. 
Dessa är:  

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

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

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska 
öka i förhållande till föregående år. 

Personalkostnader 
Personalkostnader, mnkr 

           2021 
 
2020 Föränd-

ring 
Föränd-

ring % 
 Månadsavlönade 746,2 711,3 34,9 4,9 

Timavlönade 41,1 42,9 -1,8 -4,2 
Arvoderade 8,1 8,4 -0,3 -3,7  
Förtroendevalda 6,6 6,0 0,6 10,0 

 Sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärder 

 
7,5 

 

 
6,0 

 
1,5  

 
25,0  

Totalt 809,4 774,6 34,8 4,5 
   

Personalkostnaderna utgör 50 % av den totala 
kostnaden i kommunen. Jämfört med 
föregående år har personalkostnaderna ökat 
med 4,5 procentenheter. St0r del av ökningen 

är en konsekvens av den årliga löneöversynen 
med löneuppräkningar på cirka 2,2 
procentenheter och till del av att konkurrensen 
på arbetsmarknaden har drivit upp 
ingångslönerna. Andra påverkande faktorer är 
ett högre uttag av övertid och mertid samt att 
den arbetade tiden har ökat jämfört med 2020.   

Ökningen av kostnaderna för förtroendevalda 
kommer av den demokratiberedning som 
tillsats för att se över den politiska 
organisationen inför nästa mandatperiod och 
fler deltagare i KS- och KF-sammanträden.  

Antalet sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder, 
främst så kallade extratjänster, har ökat i 
förhållande till 2020. Dessa tjänster täcks till 
stor del av bidrag från Arbetsförmedlingen.  

Det bör som tidigare år uppmärksammas att 
kostnader för arvoderade inte ska ses som 
personalkostnader utan är direkta ersättningar 
för exempelvis familjehem och 
kontaktpersoner inom vissa verksamheter. 

Personalkostnader månads- och 
timavlönade, mnkr 

      2021 2020 Föränd-
ring 

Förändring % 
 

Månadslön/ Timlön 730,4 697,4 33,0 4,7 
Sjuklön 19,9 21,9 -2,0 -9,1 
Övertid/ Mertid 8,8 7,9 0,9 11,4 
OB/ Beredskap/Jour 28,1 27,1 1,0 3,7 
Totalt 787,2 754,2 33,0 4,4 

 
 
 

    

 

Den personalkostnadskategori som ökat mest 
är övertidskostnader. Detta kan kopplas till 
pandemieffekter i form av frånvaro på grund 
av sjukdom, vård av sjukt barn och karantän 
när sjukdom funnits inom hushållet. Ökningen 
är mest påtaglig inom äldreomsorgen som 
nästan har fördubblat antalet övertidstimmar 
under det andra halvåret.  

2020 års ökning av korttidssjukfrånvaro 
mattades av något under 2021. Förvaltningens 
bedömning är dock att covid-19 har fortsatt att 
påverka nivån på sjuktalen, vilket också lett till 
fortsatt höga nivåer på utbetalningar av 
sjuklön. Sjuklönekostnaderna har i allt 
väsentligt täckts av de statsbidrag som 
tilldelats förvaltningen för att hantera 
pandemin. 
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Totalt antal anställda, månadsavlönade  

 

Ovan visas antal månadsavlönad personal vid 
mättillfället 30:e november för kommunen 
som helhet, samt för bolagen. Antalet 
månadsavlönade i förvaltningen har ökat med 
64.    

Den största ökningen av månadsavlönad 
personal har skett inom verksamheterna 
hemtjänst och hemsjukvård samt vård- och 
omsorgsboende. Detta ligger väl i linje med 
förvaltningens ambition att öka antalet 
månadsavlönade och minska antalet 
timavlönade. Arbetet har underlättats genom 
det statsbidrag som riktades mot att minska 
andelen timavlönade inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre. I 
förvaltningens ambition att öka antalet 
månadsavlönade ligger att öka 
anställningstryggheten, underlätta 
rekryteringen samt att öka kontinuiteten för 
brukare och elever, vilket höjer kvaliteten i 
verksamheten.  

UEAB redovisar en ökning av 6 
månadsavlönade, vilket är kopplat till att 
verksamheten växer när kommunen växer med 
såväl nya bostäder som industriområden. 

Arbetad tid 
 

   

 
   

 
   

 Utfall  
2021 

Utfall  
2020 

 

Förändring 
 

Arbetad tid i årsarbeten, 
månads- och timavlönad 
personal (inkl. PAN). 
Med årsarbete menas 
summerad arbetstid 
omräknad till 
heltidstjänster. 

1 937 1 882 +55 

 
 

 

2021 visar på en ökning av den arbetade tiden 
med 55 årsarbetare och den proportionerligt 
största orsaken är att frånvaron har minskat i 
förhållande till 2020.  

Inom sektor lärande har den arbetade tiden 
framförallt ökat för barnskötare. Detta beror 
bland annat 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 årsarbetare, 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 äldreomsorgslyftet. 
Samtidigt har behovet av personal inom 
verksamhetsområde 
funktionsnedsättning/korttid ökat på grund av 
fler barn i verksamheten samtidigt som vissa 
assistansprojekt har kommit över till 
kommunen från externa utförare. 

 Timavlönade 

Arbetad tid i årsarbeten, timavlönad 
personal (exkl. personliga assistenter och 
anhörigvårdare – PAN) 

 2021 2020 Förändrin
g 

Förändring
, % 

Kommune
n totalt 

104,
1 

114,
3 

-10,2 -8,9 
UEAB 1,0 0,8 +0,2 +25,0 
STUBO 0,4 

 
0,2 +0,2 +100,0 

NUAB 0,4 0,4 +0,0 0,0 
    
       

Den övervägande tiden som utförs av 
timavlönad personal görs inom sektor välfärd 
och inom personalgrupperna vårdbiträden, 
undersköterskor samt övrigt socialt och 
kurativt arbete. Under hösten har det skett ett 
omfattande arbete med en omvandling av 
timavlönade till månadsavlönade. Den största 
minskningen av timavlönade kan tillskrivas 
verksamhet vård och omsorgsboende som 
minskat med 9 årsarbetare från 2020.  

 

 

2115 2158 2168 2191
2271

2335
77

80
86

23

23
23

7

7
7

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal anställda, 
månadsavlönade 

Kommunen UEAB STUBO NUAB



32 
 

Fyllnads- och övertid 
Fyllnads- och övertid, årsarbetare 

 

 

 

 

 

Utöver månadsavlönades ordinarie arbetstid 
och timavlönades timtid görs fyllnads- och 
övertid motsvarande 13,8 årsarbetare. 
Omfattningen av denna tid har ökat något från 
föregående år men ökningen är låg i 
förhållande till de påfrestningar på 
personalförsörjningen som pandemin har 
medfört.   

Hållbar kompetensförsörjning 
Under hösten 2021 fattades beslut om att 
arbetet med ”heltid som norm” ska breddas 
och byta namn till ”hållbar 
kompetensförsörjning”. Arbetet fortsätter 
utifrån de arbetssätt som är framtagna och är 
en fortsatt viktig delstrategi för att möta 
bristen på personalresurser. Många åtgärder 
kommer behövas för att tillhandahålla 
välfärdstjänster med god kvalitet även i 
framtiden. En viktig del kommer vara att hitta 
arbetssätt för ”hur färre ska räcka till fler”. 
Hållbar kompetensförsörjning är en del i det 
och innebär i korthet ”rätt person med rätt 
kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och 
till rätt kostnad”. 

Sammanfattningsvis har arbetet med hållbar 
kompetensförsörjning resulterat i att andelen 
heltidsarbetande har ökat, andelen 
timavlönade har minskat och en ökad 
grundbemanning finns inom de verksamheter 
som infört de nya arbetssätten. Den ökade 
grundbemanningen har varit särskilt värdefull 
under pandemin då det medfört att 
verksamheterna haft en inbyggd vikariepool 
och därmed inte varit lika beroende av 
timvikarier. Antalet timavlönade har minskat 
med 41,3 årsarbetare under perioden 2018–
2021.  

 

 

 

 

 

Andel heltids- och deltidsanställningar 

 

 
 

93% har idag en heltidsanställning, vilket är en 
hög nivå jämfört med rikssnittet som ligger på 
81%. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden, i anställningen, är 97%. 

Det är 7% eller 163 personer som är 
deltidsanställda och av dessa är 56% 
tillsvidareanställda. Det finns 
deltidsanställningar inom samtliga sektorer. 
De främsta anledningarna till 
deltidsanställningar är personer som inte kan 
arbeta heltid av olika skäl, har andra 
deltidsuppdrag eller inte vill ha en 
heltidsanställning. Inom sektor lärande finns 
deltidsanställningar i personalgrupperna 
modersmålslärare och musiklärare. Dessa 
grupper är i nuläget undantagna rätten till 
heltidsanställning. Under hösten 2021 och 
våren 2022 utreds om det finns möjligheter att 
även erbjuda dessa grupper heltidsanställning.  

Andel heltidsarbetande 

Mätvärdet anger andelen som arbetar heltid 
inklusive de som arbetar deltid med lagstöd till 
exempel med stöd av föräldraledighetslagen 
och studieledighetslagen. Syftet är att fånga 
den verkliga potential som finns för 
heltidsarbete.  

 

 
   

 
   

 
   

   
2021 

  
2020 

 

 
2019 

 Andel Heltidsarbetande 
procent 

75,5 75,1 72,9 

 
Utvecklingen går i rätt riktning och andelen 
heltidsarbetande ökar.   

24,5% eller 391 personer är tjänstlediga utan 
lagstöd och skulle kunna arbeta heltid. Om alla 
dessa gick upp till heltid tillförs Ulricehamns 

      2021 2020 

Totalt  13,8 
 

12,7 
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kommun knappt 100 årsarbetare. Alla kommer 
troligen inte kunna arbeta heltid men ett 
fortsatt arbete behövs för att utreda vad som 
skulle krävas för att dessa skulle orka och vilja 
arbeta heltid. Dessutom krävs ett arbete för att 
säkerställa att den tid som tillförs också kan 
användas där den gör bäst nytta så att 
kostnaderna inte ökar i motsvarande 
omfattning.  

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

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

 

 Kvinnor 
2021 

Kvinnor 
2020 

Män  
2021 

Män 
2020 

Kommunen 80 80 20 20 
UEAB 24 20 76 80 
STUBO 35 

 
36 
 

65 64 
NUAB 57 57 43 43 
     

Den sektor i kommunen som sticker ut mest 
med andel män är sektor miljö och 
samhällsbyggnad med 49% och det kan 
jämföras med till exempel sektor välfärd där 
16% är män.  

Bland bolagen är männen i majoritet inom 
både UEAB och STUBO. Vid NUAB är antalet 
anställda få (sju), så varje förändring ger stora 
procentuella skillnader. UEAB anställde fler 
kvinnor på tjänstemannasidan under 2021. 

Kompetensförsörjning 

Tillgången på arbetskraft har under året varit 
tillfredsställande men antalet sökande till varje 
ledig tjänst har minskat. Detta hänger ihop 
med att arbetsmarknaden har öppnat upp efter 
de inledande pandemieffekterna samtidigt som 
stora delar av den kommunala sektorn har 
fungerat “som vanligt” under hela pandemin. 
Sammanfattningsvis är kommunens del av 
arbetsmarknaden redan tillbaka i en situation 
med hård konkurrens om arbetskraften. 
Prognosen är att den konkurrensen kommer 

att skärpas ytterligare under den närmaste 
framtiden, vilket kommer att ställa krav på att 
förvaltningen effektiviserar, utvecklar nya 
arbetssätt och är beredda att ompröva sina 
kompetenskrav. 

 

Personalomsättning tillsvidareanställda 
       Antal 

anställda 
1/1 

 Antal 
Av-

gångna 

Antal 
Anställda 

31/12 

Personal-
omsättning 

% 
Kommunen 2 017  173 2 040 8,5 

 

UEAB   5  6,1 

STUBO   4  17,4 

NUAB   0  0 

      

      

Personalomsättning första linjens chefer 
       Antal 

anställda 
1/1 

 Antal 
Av-

gångna 

Antal 
Anställda 

31/12 

Personal-
omsättning 

% 
Kommunen  

74 
 
 

 
9 

 
78 

 
10,5 

 

UEAB   2  33,3 

STUBO   1  33,3 

NUAB     0 

Tabellerna ovan visar att 
personalomsättningen för tillsvidareanställda 
månadsavlönade och personalomsättning 
specifikt på första linjens chefer. Endast 
externa avgångar redovisas och 
pensionsavgångar är exkluderade. 
Förvaltningens personalomsättning har ökat 
sedan 2020, då den låg på 7 procent. Däremot 
syns en fortsatt minskning av 
personalomsättningen på första linjens chefer. 
Under 2021 stannade personalomsättningen 
på 10,5% vilket är en halvering i förhållande till 
2019.  

Ökningen av den totala personalomsättningen 
2021 är ett tecken på att arbetsmarknaden har 
öppnat upp något efter de inledande effekterna 
av pandemin. Samtidigt lever effekterna av den 
allmänna oro som följer på pandemin kvar och 
medverkar till att benägenheten till att byta 
jobb fortfarande är låg i förhållande till åren 
före pandemin.  

Personalomsättningen vid Stubo kan upplevas 
som hög men beror på att fyra av totalt 23 
anställda har sökt sig till andra arbeten, vilket 
ger ett högt procentuellt utslag.  
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Förvaltningen har nått målet att minska 
personalomsättningen bland första linjens 
chefer. Då detta rör sig om variationer i 
enstaka individer är det för tidigt att dra några 
långtgående slutsatser av ett enskilt år.   

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

För att möta konkurrensen på 
arbetsmarknaden arbetade förvaltningen aktivt 
för att stärka varumärket som arbetsgivare. 
Under 2021 har det inneburit att säkerställa ett 
gott ledarskap i verksamheterna och att verka 
för goda arbetsmiljöer genom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Mera långsiktigt har 
förvaltningen slutfört uppdraget att ta fram en 
handlingsplan för att bli ”Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare.” Denna 
handlingsplan kommer att omsättas i aktiva 
åtgärder efter politiskt beslut i februari 2022.   

Pensionsavgångar 
Under 2021 avgick 49 medarbetare med 
pension. Fram till 2032 kommer förvaltningen 
att utifrån dagens antagande med riktåldern 65 
år behöva rekrytera drygt 600 medarbetare 
som ett resultat av pensionsavgångar. Under 
2021 var den genomsnittliga pensionsåldern 
64,5 år, vilket är en minskning med 0,1 år. Att 
erbjuda möjligheter för äldre att förlänga 
arbetslivet minskar behovet av 
nyrekryteringar. Hade förvaltningens 
medarbetare valt att arbeta till 68 års ålder 
hade behovet av nyrekrytering minskat med 
drygt 170 anställda fram till 2032. 
Förutsättningarna att förbättra möjligheterna 
för ett längre arbetsliv kommer att utredas 
inom uppdraget att bli ”Sjuhärads mest 
attraktiva offentliga arbetsgivare”. 

Medelålder 

 
 
 

     2021 2020 2019 2018 

Kvinnor 46,1 45,7 45,6 45,7 
Män 44,1 43,4 43,9 43,9 
Totalt kommunen 
 

45,8 45,3 45,3 45,4 

UEAB 45,0 46 45,7  

STUBO 46,0 44,3 
 

47,6  

NUAB 45,0 43,0 42,8  

 

Medelåldern i förvaltningen har ökat något i 
förhållande till förra året. Bedömningen är att 
ökningen ligger inom ramen för naturliga 

variationer och indikerar att förvaltningen har 
en i förhållande till förutsättningarna 
balanserad tillförsel av personal i olika åldrar. 

UEAB rapporterar att medelåldern har 
minskat något. Prognosen är att den kommer 
att minska ytterligare framöver på grund av 
pensionsavgångar och föryngring genom 
nyrekrytering.  

Sjukfrånvaro 
     Utfall  
2021 

Utfall  
2020 

Förändring 
 

Sjukfrånvaro, % 
 
 
 
 

   

Kommunen 7,5 
 

8,0 -0,5 

UEAB 
 

2,1 2,0 
 

+0,1 

STUBO 8,3 6,6 +1,7 

NUAB 1,3 2,7 -1,8 

Långtidssjukfrånvaro/ 
total sjukfrånvaro  
60 dagar och mer, %  

 
 

  

Kommunen 
 

36,7 33,9 +2,8 

UEAB 12,5 
 

8,2 +4,3 

STUBO 52,6 59,3 -6,7 

NUAB 0 71,7 -71,7 
  

Förvaltningen har minskat sjukfrånvaron 
något jämfört med 2020 men den har varit 
fortsatt hög. Att nivåerna är fortsatt höga kan 
framförallt kopplas till följsamheten till 
Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma 
vid symptom. Noterbart är att de 
personalgrupper som har haft möjlighet att 
arbeta hemifrån generellt har en något lägre 
sjukfrånvaro än övriga och att den i dessa 
grupper har varit något lägre än ett normalår. 

Under andra halvåret visar statistiken en tydlig 
uppgång vad gäller sjukfrånvaro men även 
frånvaro för vård av sjukt barn. Detta kan 
kopplas till den smittvåg som följde på 
spridningen av Omikron-varianten av covid-19.  

Förvaltningen gör samtidigt bedömningen att 
sjukfrånvaron har varit fortsatt lägre än befarat 
och att det tyder på att förvaltningen 
medarbetare har haft en hög lojalitet till sitt 
uppdrag och sina arbetskamrater.  

UEAB säger i sin analys att sjukfrånvaron 
generellt är låg, speciellt med hänsyn till 
pandemin. En del av personalen har kunnat 
jobba hemifrån men där finns också en stor 
andel personal som inte kunnat arbeta trots 
lättare symptom då deras arbeten kräver att de 
är fysiskt på plats.  
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NUAB anger att alla har arbetat hemma nästan 
hela året och sjukfrånvaron är mycket låg.  

Sjukfrånvaro, i procent 
Uppdelning enligt SKR:s årliga obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisning. 

Kommunen 

 2021 2020 
 Kv Män Tot. Kv Män Tot. 
-29 år 8,6 5,4 7,7 7,6 5,3 6,9 
30–49 år 7,9 4,3 7,2 8,4 5,7 7,8 
50 år- 8,6 5,9 8,1 9,4 6,5 8,8 
Totalt 8,3 5,1 7,5 8,7 5,9 8,0 

 

Sjukfrånvaron har minskat inom alla 
åldersgrupper i kommunen och för kvinnor 
och män förutom gruppen kvinnor yngre än 30 
år. Sjukfrånvaron kan generellt sägas vara 
högre i kontaktyrken och i yrken med lägre 
påverkansgrad samt består som tidigare till 
stora delar av psykisk ohälsa men också till 
frånvaro på grund av symptom i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens anvisningar.  

Sjukfrånvaro Kommunala Bolagen enligt 
SKR:s åldersgruppering 

 2021 2020 
 NUAB STUBO UEAB NUAB STUBO UEAB 
-29 år 0,7 2,4 1,1 0 3,9 1,8 
30–49 år 2,0 4,1 2,7 3,6 2,4 2,1 
50 år- 0 13,7 1,5 1,0 12,1 1,9 
Totalt 1,3 8,3 2,1 2,7 6,6 2,0 

 

Långtidssjukfrånvaro antal 
Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per 
månad  

      2021 2020 

Totalt  101,2 101,2 

 

Antalet långtidssjuka i genomsnitt per månad 
är konstant jämfört med 2020, det vill säga 
101,2. Likt den totala sjukfrånvaron har 
långtidssjukfrånvaron minskat inom de flesta 
grupper. Det finns dock två grupper som 
sticker ut. Det är yngre kvinnor inom 
hemtjänst och hemsjukvård samt kvinnor över 
50 år inom vård och omsorgsboende. Vid en 
översiktlig översyn av de som är registrerade 
som långtidssjuka är det svårt att se att den 
kan kopplas till arbetsmiljön eller till 
pandemin men det finns anledning att även 

fortsättningsvis följa utvecklingen inom detta 
område.   

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala 
sjukfrånvaron har ökat, eftersom den totala 
sjukfrånvaron har minskat.   

 

Sammanfattning och slutsatser 
avseende sjukfrånvaron 

Förvaltningen gör bedömningen att den 
fortsatt höga sjukfrånvaron i allt väsentligt kan 
kopplas till pandemin och 
Folkhälsomyndighetens rekommendation att 
stanna hemma vid symptom.   

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

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

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

Ledarskap 

Den 30:e november 2021 redovisade 
förvaltningen 103 stycken tillsvidareanställda 
chefer. I snitt hade varje chef 22,7 
månadsavlönade medarbetare, vilket ligger på 
samma nivå som motsvarande mättidpunkt 
föregående år. Personalomsättningen bland 
första linjens chefer är, som tidigare 
redovisats, lägre än innan pandemin (10,5 
procent). Den lägre omsättningen på chefer 
kan delvis kopplas till den allmänna oron och 
osäkerhet som har följt på pandemin.  
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Förvaltningen har under året slutfört 
chefsutvecklingsprogram omgång sju och 
påbörjat omgång åtta. Tio deltagare slutförde 
programmet i omgång sju och nio deltagare 
har påbörjat omgång åtta. Utvärdering från 
deltagare visar att programmet har tagits väl 
emot trots pågående pandemi och de 
anpassningar som kommer av detta.  

Medarbetarenkät 

Från och med 2020 genomför förvaltningen en 
medarbetarenkät varje år. Medarbetarenkäten 
är ett viktigt utgångsvärde för ett aktivt arbete 
med den psykosociala arbetsmiljön. Då en del 
av medarbetarenkäten mäter det ”Hållbara 
medarbetarengagemanget” (HME) ger det 
förvaltningen möjligheter att mäta 
måluppfyllnad i förhållande till det i budgeten 
för 2021 uppsatta målet samtidigt som 
förvaltningen kan jämföra sig med andra 
kommuner och regioner. 

Då resultatet för 2021 visade på samma nivå 
som 2020, index 78, har förvaltningen inte 
nått målet att höja värdet i förhållande till 
2020. Resultatet är trots detta oväntat bra då 
förvaltningen har haft att hantera effekterna av 
den pågående pandemin och de 
ansträngningar som har följt på denna.   

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

Utmaningarna kan delvis adresseras i ett 
fortsatt arbete med hälsosam planering, att 
minska antalet medarbetare per chef och med 
det arbete som ligger i uppdraget att bli” 
Sjuhärads mest attraktiva offentliga 
arbetsgivare”.  
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Förväntad utveckling 
I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
prognos från februari noterades en fortsatt 
stark konjunkturutveckling och 
tillväxtprognosen, och därmed även 
skatteunderlagsprognosen, reviderades upp 
både för 2021 och 2022. Därefter invaderade 
Ryssland Ukraina den 24 februari 2022, vilket 
för närvarande skakar hela Europa. 

Sverige som land har ett marginellt 
handelsutbyte med Ryssland. Vissa branscher 
kan dock ändå drabbas. Det handlar 
exempelvis om företag som är beroende av 
råvaror från Ryssland. På råvarumarknaden 
har priset på olja, gas och kol rusat, vilket 
påverkar de branscher som har stora behov av 
energi för sin verksamhet. Vissa andra 
branscher som behöver specialimport från 
Ryssland kan också påverkas kraftigt. 

Livsmedelspriserna beräknas också stiga. Det 
är dels till följd av mindre mängd importerade 
livsmedel, men också till följd av att bönder i 
Sverige och Europa använder konstgödsel som 
görs av gas och konstgödsel har till stor del 
importerats från Ryssland. Energi och 
livsmedelspriser är lättflyktiga och beror till 
stor del på efterfrågan och tillgång. När dessa 
stiger kommer det att pressa inflationen uppåt 
och påverka kommunernas och regionernas 
kostnader, särskilt för dessa varor.  

I dagsläget är det svårt att sia om hur detta 
påverkar företag i Ulricehamn då de kanske 
inte påverkas direkt utan först i andra och 
tredje led. Skatteintäkterna för kommunen 
kommer dock inte påverkas i så stor 
utsträckning på grund av kriget i Ukraina men 
kan däremot öka i långsammare takt beroende 
på hur andra länders ekonomier och 
världsekonomin påverkas av kriget. 
Skattunderlaget är ganska motståndskraftigt 
då även arbetslöshetsersättningar och andra 
transfereringar beskattas. Detta blev tydligt 
under pandemin. 

Den högre inflationen påverkar de långa 
räntorna som är på väg uppåt. Det innebär att 
det blir dyrare att låna. Många bedömare tror 
att Riksbanken dessutom kommer att 
tidigarelägga höjningen av reporäntan till 
slutet på 2022, vilket också kan spela roll. Till 
följd av kriget och ökad oro för en ytterligare 
utbredning, har börserna fallit kraftigt. 
Börserna är mycket volatila och om kriget inte 
eskalerar kan en återhämtning ske. 
Kombinationen med fallande börser och 
stigande räntor påverkar finansnettot kraftigt i 
negativ riktning. För Ulricehamns kommun, 

som står inför stora investeringar de 
kommande åren, innebär höjda räntor 
betydande kostnadsökningar för de planerade 
projekten vilket i sin tur minskar 
budgetutrymmet för övriga driftskostnader för 
verksamheten. Fallande aktiebörser påverkar 
framförallt kommunens gjorda placeringar för 
att säkra det framtida pensionsåtagandet i 
negativ riktning. I mars 2022 hade värdet på 
kommunens pensionsportfölj minskat med 
cirka 9 miljoner mot värdet i bokslutet per 
2021-12-31. Kommunen har en 
riskhanteringspolicy för att motverka en alltför 
stor minskning genom att omplaceringar till 
säkrare placeringar görs. 

UNHCR räknar initialt med att cirka fyra 
miljoner ukrainare kommer att fly. I dagsläget 
vet ingen hur många som kommer till Sverige 
eller om det blir en fördelning EU-länderna 
emellan. Osäkerheterna är många – också 
kring var de kommer att bo och vilket ansvar 
som kommunerna kommer att ha. I början av 
mars fattades beslut om att aktivera det så 
kallade massflyktsdirektivet i EU. Flyktingar 
från Ukraina kommer därmed att ges ett 
tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De 
har då rätt att bland annat gå i skola och 
arbeta. Migrationsverket har uttalat att de 
kommer att finansiera kommuners och 
regioners kostnader även om de ukrainska 
flyktingarna inte är asylsökande. Ulricehamns 
kommun har goda erfarenheter från arbetet i 
tidigare flyktingmottagningar, vilket är en bra 
grund att utgå ifrån i ett eventuellt arbete med 
flyktingmottagning från Ukraina. 

Ulricehamns kommun, inklusive de 
kommunala bolagen, står inför stora 
investeringar de kommande åren, närmare två 
miljarder under planperioden 2022-2024. 
Detta har sitt ursprung dels i ett slitet 
fastighetsbestånd där det behövs 
reinvesteringar, och dels i behov som kommer 
av den demografiska utvecklingen i 
kommunen. Detta kommer innebära att 
nyupplåningen för koncernbanken kommer att 
öka och för att inte behöva låna till alla 
investeringar kommer kommunens 
resultatnivå behöva höjas framöver. 

Inför 2023 införs ett nytt pensionsavtal för 
kommunsektorn, AKAP-KR (Avgiftsbestämd 
KollektivAvtalad Pension i Kommuner och 
Regioner). Kommunsektorn lämnar i och med 
denna överenskommelse ett system med 
förmånsbestämda pensionslösningar för ett 
helt avgiftsbestämt pensionsavtal. AKAP-KR 
innebär ett modernt och långsiktigt hållbart 
pensionsavtal som utgår ifrån den anställdes 
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livsinkomst. Det nuvarande pensionssystemet 
för kommuner och regioner med 
förmånsbestämda pensioner innebär att 
kostnaderna för arbetsgivarna har varit både 
mycket varierande mellan åren och 
oförutsägbara.  

Övergången till ett nytt pensionsavtal förväntas 
medföra ökade pensionskostnader. Total effekt 
för Ulricehamns kommun beräknas 
preliminärt uppgå till drygt 15 mnkr för 2023, 
vilket kommer behövas tas hänsyn till i den 
kommande budgetprocessen. 

De senaste två åren har varit starkt präglade av 
Coronapandemin. Detta har visat sig både 
ekonomiskt med rekordstora resultat i hela 
kommunsverige och verksamhetsmässigt med 
restriktioner och anpassade arbetssätt. I 
dagsläget finns naturligtvis en förhoppning om 
att hela samhället nu kan återgå till det som 
var före pandemin, men det är svårt att veta 
om det kan komma ytterligare en smittovåg 
eller en ny variant av viruset som i så fall 
medför nya restriktioner och anpassningar. 
Men Ulricehamns kommun står, utifrån de 
erfarenheter som gjorts under de gångna åren, 
så väl rustade som det troligen är möjligt inför 
vad som eventuellt skulle kunna komma 
gällande att hantera ytterligare ett 
pandemiutbrott.  
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning 
       
Belopp i mnkr  Koncernen*  Kommunen   
  Not 

 
2021 2020 2021 Budget 2020 

 1,2      

Verksamhetens intäkter 3,5 534,2 543,4 250,9 208,6 261,1 

Verksamhetens kostnader 4,5,6,21,30 -1 846,8 -1 797,6 -1 658,9 -1 641,6 -1 618,2 

Avskrivningar/ Nedskrivningar   -132,8 -141,6 -78,6 -83,3 -77,3 

Verksamhetens nettokostnader  -1 445,4 -1 395,8 -1 486,6 -1 516,3 -1 434,4 
Skatteintäkter 7 1 157,7 1 099,1 1 157,7 1 116,8 1 099,1 

Generella statsbidrag och utjämning 8 414 ,4 399,5 414,4 411,8 399,5 

Verksamhetens resultat  126,7 102,8 85,5 12,3 64,2 
Finansiella intäkter 9 20,1 27,6 21,8 11,6 15,6 

Finansiella kostnader 10,22,31 -4,1 -20,3 -4,0 -5,9 -20,4 

Resultat efter finansiella poster  142,7 110,1 103,4 18,0 59,4 
Extraordinära poster       

Årets resultat  142,7 110,1 103,4 18,0 59,4 
 

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

Kassaflödesrapport 
      Belopp i mnkr  Koncernen  Kommunen  
 Not 2021 2020 2021 2020  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  142,7 110,1 103,4 59,5 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  11 129,2 151,8 65,5 84,5 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar  -5,2 -3,3 
, 

-5,2 -3,3 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  266,8 258,6 163,7 140,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -0,8 7,6 -17,4 -3,9 

Ökning/minskning förråd och varulager  -3,3 1,0 -2,4 1,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -34,8 16,5 -25,1 17,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  227,8 283,8 118,8 155,0 
INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -237,4 -321,2 -116,6 -194,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4,5 2,8 0,0 0,8 

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

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,1 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -230,1 -315,8 -113,9 -191,1 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  0,0 90,0 0,0 90,0 

Övriga skulder  0,0 -45,9 1,5 1,1 

Amortering av långfristiga skulder  -100,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning långfristiga fordringar  -2,9 0,0 -2,9 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar  118,6 61,8 3,5 61,8 

Utdelning  0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 

Ökning långfristigt placerade medel  -0,7 -5,3 -0,7 -5,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  15,0 100,6 1,4 147,6 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR      

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

Årets kassaflöde   12,8 68,6 6,3 111,5 
Likvida medel vid periodens början  214,1 145,4 203,4 91,9 

Likvida medel vid periodens slut  226,8 214,1 209,7 203,4 



41 
 

 

Balansräkning 
       Belopp i mnkr Not Koncernen*   Kommunen   
    2021 2020 2021 Budget 2020  
TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 12 10,6 10,6 3,5 3,2 5,0 

Materiella anläggningstillgångar   
 

  
 

-Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

13 1 470,7 1 431,2 969,5  932,4 

-Maskiner och inventarier 14 809,2 815,4 74,0  76,8 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 15 199,3 135,2 107,7  105,3 

Summa materiella anläggningstillgångar  2 479,2 2 381,8 1 151,2 1 388,4 1 114,5 

Finansiella anläggningstillgångar 16 196,6 181,4 899,1 1 108,5 884,1 

Summa anläggningstillgångar  2 686,4 2 573,8 2 053,8 2 500,1 2 003,6 
       

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 17 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 
       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

-Förråd/lager  16,6 13,3 11,4 10,5 9,1 

-Fordringar 18 136,9 132,5 102,3 100,0 84,8 

-Kortfristiga placeringar  - - - - - 

-Kassa och bank  226,8 214,0 209,7 50,0 203,4 

Summa omsättningstillgångar  380,3 359,8 323,4 160,5 297,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   3 069,3 2 936,3 2 379,8 2 663,2 2 303,6 
       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

Eget kapital 28,29      

-Årets resultat  142,7 110,1 103,4 18,0 59,5 

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

-Övrigt eget kapital  1 637,7 1 527,6 1 357,0 1 358,0  1 297,5 

Summa Eget Kapital  1 831,8 1 689,1 1 511,8 1 427,4 1 408,4 

       

Avsättningar        

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

19,21,22 14,9 14,8 14,9 14,1 14,8 

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

Summa avsättningar  48,0 51,0 45,1 44,9 48,5 

Skulder       

Långfristiga skulder 23 865,0 840,6 574,0 977,9 572,6 

Kortfristiga skulder 24 324,5 355,6 248,9 213,0 274,1 

Summa Avsättningar och Skulder  1 189,5 1 247,2 868,0 1 190,9 846,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   

3 069,3  2 936,3  2 379,8 
2 663,2 

2 303,6 

       

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

      

Ansvarsförbindelser       

-Pensionsförpliktelser, ej upptagna 
bland skulder eller avsättningar 22,25,26 422,9 436,8 422,9  436,8 

-Övriga ansvarsförbindelser 27 97,2 97,9 97,2  97,9 

 

*Balansbudget ej upprättad i kommunkoncernen.  
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(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 
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Noter 
 (Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet) 

 

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
 

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

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

Sammanställd redovisning 

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

Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

Värderings- och omräkningsprinciper 

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 är under bearbetning. Arbete 
har genomförts under året för att utreda eventuella 
finansiella leasingkontrakt i kommunen. I nuläget 
finns inga identifierade leasingkontrakt som kan 
klassas som finansiella enligt rekommendation R5 
Leasing från Rådet för kommunal redovisning. 
Arbete med genomgång av hyreskontrakt kommer 
fortsätta under 2022.  

Extraordinära och jämförelsestörande 
poster 

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

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

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

3) Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

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

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

Skatteintäkter 

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

Övriga intäkter 

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

Avskrivningar 

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

Avskrivningstider 

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

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

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

För anläggningar som komponentindelas tillämpas 
följande avskrivningstider: 

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

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

Avskrivningsmetod 

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

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 

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

Finansiella tillgångar 

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

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

Avsättningar 

Ulricehamns kommun har avsättning avseende 
deponi. Återställandet av deponin påbörjades 2003 
och beräknas pågår till 2023. Avsättningar för 
deponins återställande har tagits upp till det belopp 
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för återställandet av deponin medan 
Ulricehamns Energi AB fått i uppdrag att svara för 
det praktiska genomförandet. I den senaste kalkylen 
från Ulricehamns Energi, december 2021, beräknas 
återstående kostnad till 26,3 mnkr. Differensen 
mellan beräkning och avsättning är förhållandevis 
låg (cirka 4 procent) vilket motiverar att 
avsättningen behålls i samma nivå. 

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

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt gällande RIPS 19 
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) för 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 
26,3 mnkr. 16,9 mnkr är planerade för 2022. 
Prognosen uppdateras löpande utifrån utfört arbete 
och uppskattningar och bedömningar av framtida 
arbete. Dotterbolaget Ulricehamns energi AB 
ansvarar för denna bedömning. 

Inga egna uppskattningar eller bedömningar har 
gjorts i kommunens redovisning gällande 
exploatering, pensioner eller övriga avsättningar.  
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Not 3 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Försäljningsintäkter   23,4 23,0 

Taxor och avgifter   42,9 42,9 

Hyror och arrenden   29,5 29,5 
Bidrag och kostnads- 
ersättningar från staten   107,4 124,4 
Bidrag och gåvor från privata 
aktörer   - 0,2 

Övriga bidrag   0,0 0,3 
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster    29,7     29,5 
Realisationsvinster på 
anläggningstillgångar   14,3 10,4 

Övriga verksamhetsintäkter   3,8 0,9 

Totalt 534,2 543,4 250,9 
 

261,1  

 

 Not4 Verksamhetens Koncernenn Kommunen 
 kostnader 2021 2020 2021 2020 

Personalkostnader exl 
pensionskostnader   1 055,8 1 021,3 

Pensionskostnader (inkl 
löneskatt)   92,3 86,1 

Lämnade bidrag   47,2 50,6 

Köp av verksamhet   205,1 192,8 
Lokal- och markhyror 
samt övriga 
fastighetskostnader   33,2 33,6 

Inköp av material och 
varor   57,9 66,7 

Inköp av tjänster   62,5 59,0 
Realistationsförluster 
och utrangeringar   0,0 0,0 
Övriga 
verksamhetskostnader 

  104,9 108,1 

Totalt 1 846,8 1797,6 1 658,9 1 618,2 

 

 Not 5 Jämförelsestörande  Koncernen Kommunen 
 poster 2021 2020 2021 2020 
Intäkter 

    
Bidrag från Försäkringskasssan 
sjuklönekostnader covid-19 
 

7,7 16,4 7,7 16,4 
Bidrag från Socialstyrelsen 
merkostnader covid-19 
 

5,6 12,7 5,6 12,7 
Realisationsvinster 
värdepapper 
Realisationsvinster 
exploateringsmark 
 

    
Utdelningar     
Realisationsvinster 
exploateringsmark 
 

    

Totalt 
13,3 29,1 13,3 29,1 

     
Kostnader 

    
Sjuklönekostnader covid-19 
Merkostnader Covid -19 
 

7,7 11,7 7,7 11,7 
Merkostnader covid-19 
 

8,6 14,3 8,6 14,3 
Uppbokning flexskuld, 
engångseffekt 
 0,0 4,3 0,0 4,3 

Totalt 16,3 30,3 16,3 30,3 

 

Not 6 Revisionskostnader 
intäkter 

Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Kostnader 
räkenskapsrevision 

  

  
Sakkunnigt biträde 1,0 1,0 0,4 0,4 
Förtroendevalda 0,2 0,2 0,1 0,1 
Totalt räkenskapsrevision 1,2 1,2 0,5 0,4 
     
Kostnader för övrig revision     
Sakkunnigt biträde 0,6 0,7 0,6 0,6 
Förtroendevalda 0,2 0,2 0,2 0,2 
Totalt övrig revision 0,8 0,9 0,8 0,8 

Total kostnad för revision 2,0 2,1 1,3 1,2 

 

 

Not 7 Skatteintäkter  Kommunen 
  Kr/invånare 2021 2020 
Preliminära 
skatteinbetalningar under året  1 125,4 1 122,7 
SKR's prognos för årets 
avräkningslikvid 1 143 28,2 -17,6 

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 694    

Slutavräkning föregående års 
skatteintäkter 

   

Prognos enligt SKR i 
föregående års bokslut  -715   
Slutavräkning enl SKR -550   
Att korrigera för året  4,1 -6,0 

Summa skatteintäkter   1 157,7 
 
1099,1  

 

 Not 8 Generella statsbidrag och utjämning     Kommunen 

      2021 2020 

Inkomstutjämning 
  

249,9 243,7 
Strukturbidrag 

  
  

Kostnadsutjämning 
  

3,9 5,4 
Regleringsavgift/bidrag 

  
73,4 25,2 

Utjämningsbidrag LSS 
  

14,7 21,9 
Kommunal fastighetsavgift 

  
58,9 50,5 

Kommunbonus ökat bostadsbyggande   0,0 0,0 
Generella bidrag från staten 
 

  13,7 52,8 

Totalt     414,4 399,5 

  
 

Not 9 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Räntor utlämnade lån 
  

5,4 5,2 
Utdelning aktier 

  
0,5 0,7 

Övriga finansiella intäkter 
  

15,9 9,7 

Totalt 20,1 27,6 21,8 15,6 
 

Not 10 Finansiella kostnader 
 Koncernen
 Kommunen 
 2016
 2015
 2016
 2015 
Räntekostnader 
 10,3
 11,2 
Övriga finansiella kostnader
 1,5
 0,4 
Totalt 12,3
 13,1

Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Räntekostnader 
 

0,6 5,0 
Övriga finansiella kostnader 3,4 15,4 

Totalt 4,1 20,3 4,0 20,4 
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Not 11 Specifikation av ej likviditets- 
   

Kommunen 
påverkande poster 

   
2021 2020 

Justering för av- och nedskrivningar 
   

78,6 77,3 
Justering för gjorda avsättningar 

   
1,7 -0,5 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

   

-0,2 -0,2 
Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

   

-14,6 7,8 

Totalt 
   

65,5 84,5 
 

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen  
2021 2020 

Redovisat värde vid årets början 5,0 6,0 
Investeringar 0,0 0,6 
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
 

Nedskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Avskrivningar -1,4 -1,6 
Överföring från eller till annat slag av tillgång   
Övrigt   
Redovisat värde vid periodens slut 3,5 5,0 
 
Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 8 år för 

immateriella anläggningstillgångar. 

Not 13 Mark, byggnader och tekniska Kommunen 
anläggningar 2021 2020 
Redovisat värde vid årets början 932,4 850,3 

Investeringar 89,3 134,1 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

    0,0            
 
    -2,5             

Nedskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Avskrivningar -52,2 -49,6 

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

Övrigt   
Redovisat värde vid periodens slut 969,5 

5  

932,4 
5     

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 54 år för 

mark, byggnader och tekniska anläggningar. 

 

Not 14 Maskiner och inventarier 
  

Kommunen    
2021 2020 

Redovisat värde vid årets början 
  

76,8 74,5 
Investeringar 

  
22,0 28,1 

Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 

    

Nedskrivningar 
  

  
Återförda nedskrivningar 

  
  

Avskrivningar 
  

-24,8 -26,1 
Överföring från el. till annat slag av tillgång 

  
0,0 0,3 

Övrigt   0,0 0,0 

Redovisat värde vid periodens slut 
  

74,0 76,8 
 
Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 14 år för 

maskiner och invenatrier. 

 

Not 15 Övriga materiella  
  

Kommunen 
anläggningstillgångar 

  
2020 2020 

Redovisat värde vid årets början 
  

105,4 74,5 
Investeringar 

  
53,6 66,5 

Överföring från el. till annat slag av tillgång 
  

-51,3 -35,6 
Redovisat värde vid periodens slut 

  
107,7 105,4 

 

Not 16 Finansiella Kommunen 
anläggningstillgångar 2021 2020 
Aktier och andelar 220,5 220,5 
Långfristiga placerade medel för 
pensioner 

130,7 115,1 
Långfristiga fordringar 547,9 548,5 

Summa finansiella anläggningstillgångar 899,1 884,1 
 

 

Aktier och andelar 
  

Kommunen   
Antal 2021 2020 

Ulricehamns Stadshus AB 
 
10 000 10,0 10,0 

Kommuninvest * 
  

19,2 19,2 
Hössna 1:26 i Ulricehamn AB   0,0 0,0 
Bostadsrättsandelar Parkgården  

  
1,2 1,2 

Ulricehamns Stadshus AB,     
villkorat aktieägartillskott   190,1 190,1 

Totalt 
  

220,5 220,5 
 
* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt 
andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat 
om insatsemissioner om sammanlagt 5,6 mnkr för Ulricehamns kommun. 
Ulricehamns kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgick 2021-12-31 till 20,9 mnkr. Utöver detta finns en 
inbetald överinsats om 1,6 mnkr per 2021-12-31. 
  

Långfristigt placerade medel för pensioner 
  

Kommunen    
2021 2020 

Räntebärande inkl. fonder 
  

44% 71% 
Aktier inkl. fonder 

  
56% 29% 

Likvida medel   
  

0% 0% 
Årets avkastning 

  
19,7 7,6 

Totalt placerat 
  

130,7 115,1 
 

Långfristiga fordringar 
  

Kommunen    
2021 2020 

Ulricehamns Energi AB 
  

245,1 248,1 
Ulricehamns Kallbadhusförening 

  
0,9 1,2 

STUBO AB 
  

257,6 254,8 
Riksbyggen Brf Ulricehamnshus 7   44,3 44,3 
Kommuninvest förlagslån   0,0 0,0 

Totalt 
  

548,0 548,5 
 

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur  
  
 Kommunen 
  
 2016 2015 
Bidrag GC-väg utmed väg 1829 * 
  1,8
 2,6  

  
Kommunen    
2021 2020 

Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet* 
  

2,6 2,7 
 

* Kommunstyrelsen beslutade 2011 att medfinansiera ny GC-väg utmed 
väg 1829. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen medel för slutreglering 
av avtal med Trafikverket för breddning och förhöjd standard av 
Ulricehamnsmotet (utmed Riksväg 40). Bidragen redovisas i 
balansräkningen och upplöses på 25 år. 
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Not 18 Fordringar Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 15,3 26,1 4,9 6,8 
Statsbidragsfordringar och 
kostnadsersättningar   79,8 56,2 
Interimsfordringar   14,6 19,2 
Övriga kortfristiga fordringar 121,6 106,4 3,0 2,7 

Totalt 136,9 132,5 102,3 84,8 
 

 

 

Not 19 Avsättningar 
  

Kommunen    
2021 2020 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

14,8 15,3 
Nyintjänad pension, särskild avtalspension   -0,3 -0,2 
Pensionsutbetalningar 

  
-0,8 -0,8 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 
Avsatt till pensioner förtroendevalda 

  
0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,2 0,3 
Förändring av löneskatt 

  
0,0 -0,1 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,5 0,0 
Övrigt 

  
0,5 0,3 

Utgående avsättning 
  

14,9 14,8 

     
 

Not 20 Övriga avsättningar 
  

Kommunen    
2021  2020  

Slutttäckning deponi 
    

Ingående värde 
  

32,5 35,8 
Avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

Ianspråkstaget under året 
  

-5,1 -3,3 
Förändring av nuvärdet   0,0 0,0 
Outnyttjat belopp återfört under året 

  
0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

27,4 32,5      

     

Värdereserv utlämnade lån 
    

Ingående värde 
  

1,2 1,2 
avsättningar under året 

  
0,0 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

-0,3 0,0 

Utgående avsättning 
  

0,9 1,2 
 

Värdereserv sanering 
    

Ingående värde 
  

0,0 0,0 
avsättningar under året 

  
1,9 0,0 

ianspråktaget under året 
  

0,0 0,0 
förändring av nuvärdet 

  
0,0 0,0 

outnyttjat belopp återfört under året 
  

0,0 0,0 

Utgående avsättning 
  

1,9 0,0 

 

Not 21 Pensionsavsättningar 
  
 Kommunen 
  
 2016 2015 
Särskild avtals/ålderspension 
  0,0
 0,5 
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
  
 7,2 7,8 
Pensionsavtal förtroendevalda 
  4,0
 1,3 
Summa pensioner  
 11,2 9,6 
Löneskatt  
 2,7 2,3 
Summa avsatt till pensioner 
  13,9
 11,9  

  
Kommunen    
2021 2020 

Särskild avtals/ålderspension 
  

0,0 0,0 
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension 

  
1,9 2,2 

Pensionsavtal förtroendevalda 
  

10,1 9,7 

Summa pensioner 
  

12,0 11,9 
Löneskatt 

  
2,9 2,9 

Summa avsatt till pensioner 
  

14,9 14,8 

 

 

Specifikation; Avsättningens förändring över 
  

Kommunen 
året 

  
2021 2020 

Avsatt till pensioner inkl. löneskatt 
    

Ingående avsättning 
  

14,8 15,3 
Nyintjänad pension, särskild avtalspension   -0,3 -0,2 
Pensionsutbetalningar 

  
-0,8 -0,8 

Avsättning minskad genom försäkring 
  

0,0 0,0 
Avsatt till pensioner förtroendevalda 

  
0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 
  

0,2 0,3 
Förändring av löneskatt 

  
0,0 -0,1 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
  

0,5 0,0 
Övrigt 

  
0,5 0,3 

Utgående avsättning 
  

14,9 14,8 

     

 

Not 22 Pensionsförpliktelser 
  
 Kommunen 
  
 2016 2015 
Pensionsförpliktelser i balansräkning
  
 13,9 11,9 
  
   
Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse
  
 519,6 548,9 
Summa pensionsförpliktelser 
  533,5
 560,8 
Finansiella pensionstillgångar 
  95,7
 95,8 
-Marknadsvärde 95,6 mnkr 
  
  
Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser  
 437,8 465,1  

  
Kommunen    

2021 2020 
Pensionsförpliktelser i balansräkning 

  
14,9 14,8    

 
 

Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse 
  

422,9 436,8 

Summa pensionsförpliktelser 
  

437,8 451,6 
Finansiella pensionstillgångar 

  
130,7 115,1 

-Marknadsvärde 115,1 mnkr 
  

 
 

Återlånade medel (ej finansierade pensions-
förpliktelser 

  
307,1 336,5 

Utredningsgrad Skandia    99,0% 99,0% 

Överskottsfond KPA   1,2 0,0 

Överskottsfond Skandia   7,7 3,0 
 

Not 23 Långfristiga skulder 
 Koncernen
 Kommunen 
 2016
 2015
 2016
 2015 
Långfr. lån, Kommuninvest
 
 
 475,0
 431,0 
Långfr. lån, Handelsbanken
 
 
 90,0
 90,0 
Långfristig leasingskuld
 
 
 0,0
 0,0 
Skuld för investeringsbidrag
 
 
 16,1
 18,2 
Totalt 699,7

Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Långfr. lån, Kommuninvest   565,0 565,0 
Långfr. lån, Handelsbanken   0,0 0,0 
Långfristig leasingskuld   0,0 0,0 
Skuld för investeringsbidrag   9,0 7,6 

Totalt 865,0 840,6 574,0 572,6 
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Not 24 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen  
2021 2020 2021 2020 

Leverantörsskulder 
  

66,0 53,7 
Skatteskulder o moms 

  
0,6 16,0 

Semesterlöneskuld 
  

63,8 62,6 
Okompenserad ö-tid 

  
1,0 1,2 

Flexskuld   4,0 0,0 
Anställdas skatter 

  
16,7 18,9 

Arbetsgivaravgifter 
  

20,1 22,6 
Pensionssk inkl löneskatt 

  
62,3 61,5 

Övriga kortfristiga skulder   1,2 3,0 
Övriga interimsskulder 

  
13,2 30,4 

Totalt 324,5 355,6 248,9 274,1 
 

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 
upp bland skulderna eller avsättningarna 

  
2021 2020 

Pension till efterlevande 
  

6,0 7,3 
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 

  
290,3 295,7 

Ålderspension eller livränta 
  

44,0 55,8 

Summa 

  

340,3 351,5 
Löneskatt 

  
82,6 85,3 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

422,9 436,8 

     

  

Not 26 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
  

Kommunen 
upp bland skulderna eller avsättningarna 

  
2021 2020* 

Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 
  

436,8 448,8 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 

  
5,9 10,7 

Ändring av försäkringstekniska grunder   8,4 -1,8 
Nytinjänad pension   -0,1 0,5 
Årets utbetalningar   -20,4 -20,2 
Övriga post   -5,0 2,0 
Förändring löneskatt   -2,7 -2,3 

Utgående ansvarsförbindelse 
  

422,9 436,8 

     

 

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser 
  
 Kommunen 
  
 2016 2015 
Stadshus AB  
 97,5 99,0 
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
  
 10,2 30,8 
Förlustansv egna hem 
  0,3
 1,0 
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 
  8,0
 8,3 
Ulricehamns IF  
 5,3 5,4 
Totalt  
 121,3 144,5  

  
Kommunen    
2021 2020 

Stadshus AB 
  

86,0 
 
 

86,0 
  Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter 

  
0,0 0,0 

Förlustansv egna hem   0,0 0,1 
Ulricehamns IFK   7,1 7,2 
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening 

  
0,0 0,0 

Ulricehamns IF   3,9 4,4 
Kommunala hyresgarantier 

  
0,2 0,2 

Totalt 
  

97,1 97,9 
 
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 294 kommuner och regioner som per 
2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ulricehamns kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-
12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 511,0 
miljarder kr och totala tillgångar till 518,7 miljarder kr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 795,5 mnkr och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 804,1 mnkr. 
 
 

Not 28 Eget kapital, 
koncernen 

Resultatut-
jämnings-

reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 527,6   110,1 
Omföring av föregående års 
resultat  110,1 -110,1 
Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

142,7 

Vid årets slut 51,4 1 637,7 142,7 
 

 
Not 29 Eget kapital, kommuen Resultatut-

jämnings-
reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Årets 
resultat 

Vid årets början 51,4 1 297,6 59,4 
Omföring av föregående års 
resultat  59,4 -59,4 
Avsättning till 
resultatutjämningsreserv 

   

Årets resultat 
  

103,4 

Vid årets slut 51,4 1 357,0 103,4 
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Not 30 Leasingavgifter lös egendom    
Kommunen   

 2021* 2020 
Operationell leasing  

 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

 
 

Inom 1 år 6,0 2,6 
Senare än 1 år men inom 5 år 2,8 3,1 
Senare än 5 år 0,0 0,0  

8,8 5,7  
  

Operationell leasing - datautrustning   
Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 
Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 
Senare än 5 år 0,0 0,0  

0,0 0,0 

    
Finansiella leasingavtal vars avtalstid 
överstiger 3 år 

  

 
  Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,0 0,0  

  
 

  Nuvärdet av minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande: 

  

Inom 1 år 0,0 0,0 
Senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 
Senare än 5 år 0,0 0,0  

0,0 0,0 
*Förändringen i noten för 2021 beror på att fordon som leasas 

från UEAB har inkluderats i redovisningen, därav förändringen 

mot 2020.  

Not 31 Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

PO-pålägg 

Ulricehamns Kommun har under året använt SKRs 
nivå på personalomkostnadspålägget (PO) vilket 
2021 var 40,15 (40,15%). I PO-pålägget ingår 
arbetsgivaravgifter samt avgifter som bestäms i 
kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna 
inom Offentlig sektor (försäkringar och 
avtalspensioner). 

Internränta 

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

Internhyror  

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

Gemensam administration 

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

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

 

 

Not 32 Justeringsposter 
driftredovisningen
 
 
 Kommunen 
 
 
 2016
 2015 
Stadshus AB 
 
 97,5
 99,0 
Ulricehamns nr 7, 
Parkgården, Bostadsrätter
 
 
 10,2
 30,8 
Förlustansv egna hem
 
 
 0,3
 1,0 
Fotbollshall Ulricehamn Ek 
förening 
 
 8,0
 8,3 
Ulricehamns IF 
 
 5,3
 5,4 
Totalt 
 
 121,3
 144,5  

 
 

 

Kommunen 
 

2021  2020 

Finansiella intäkter 

 

21,8  15,6 

Finansiella kostnader 

 

-4,0 
 

-20,4 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

 

1 572,2 

 

1 498,6 

Totalt 
 

1 590,0  1 493,8 
 

Not 33 Upplysning om upprättade 
särredovisningar 

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

Ansvarsområde i mnkr 
Not 

Årsbudget 
efter 

justeringar 
2021 Avvikelse 

mot budget 2020 

 31     

Kommunledningsstab  105,5 102,9 2,7 101,5 
 

     
Sektor miljö- och samhällsbyggnad  70,1 67,4 2,7 66,0 
 

     
Sektor välfärd  574,2 571,7 2,5 548,0 
- varav:      
Sektorstöd välfärd  16,0 10,5 5,5 * 
Individ och familjeomsorg  90,6 93,9 -3,3 * 

Funktionsnedsättning  141,6 140,7 1,0 * 
Hemtjänst och hemsjukvård  278,1 271,4 6,7 * 
Vård och omsorgsboende  47,8 55,2 -7,3 * 
 

     
Sektor lärande  666,2 656,9 9,3 628,9 

 - varav:      

Sektorstöd lärande  43,8 43,1 0,7 47,8 

Förskola  142,9 138,6 4,3 132,8 

Grundskola  284,3 281,5 2,8 265,0 

Tingsholm  166,5 165,6 0,9 158,7 

Skolutveckling och stöd  28,7 28,2 0,5 24,5 
      
Sektor service  93,9 91,8 2,1 87,7 

      
Totala intäkter kommunstyrelsen  664,3 690,1 25,8 693,2 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 174,3 2 180,7 -6,4 2 125,2 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 510,0 1 490,6 19,4 1 432,0 

      
Totala intäkter finansförvaltningen  1 642,6 1 704,5 61,9 1 612,0 
Totala kostnader finansförvaltningen  113,1 109,2 3,9 119,3 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 529,5 1 595,3 65,8 1 492,7 

      
Totala intäkter revision 
 

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

SUMMA REVISION  1,5 1,3 0,2 1,2 

      
SUMMA FÖRVALTNINGEN  18,0 103,4 85,4 59,4 

      

Justeringsposter, del av finansförvaltningen  32 -1 534,3 -1 590,0 -55,7 -1 493,8 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*  -1 516,3 -1 486,6 29,7 -1 434,4 

 
*Noter till driftredovisning finns under övriga notupplysningar på sid. 48 
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Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
är bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt 
uppgår till 19,4 mnkr. Nettobudgeten för 
verksamheterna uppgår till 1 510 mnkr. Den 
positiva budgetavvikelsen avser framförallt 
ökade intäkter, 25,8 mnkr, samtidigt som 
kostnaderna avviker negativt mot budget med 
6,4 mnkr. 2021 redovisar samtliga sektorer 
överskott mot budget.  

 
+ Kommunledningsstab +2,7 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad +2,7 
 
- Sektor välfärd +2,5 
 
- Sektor lärande +9,3 
 
- Sektor service +2,1 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +19,4 
   
 
- Revision +0,2 
   

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 

 

Kommunledningsstabens visar en positiv 
budgetavvikelse på 2,7 mnkr Främsta orsaken 
till överskottet beror på budgetposten ram i 
balans och lägre personalkostnader än 
budgeterat. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnads 
budgetavvikelse uppgår till 2,7 mnkr. Ökade 
intäkter kopplat till bygglov och kartmaterial 
på grund av den ökade ärendemängden 
tillsammans med minskade kostnader för köp 
av tjänster och entreprenader förklarar den 
största delen av överskottet. 

Sektor välfärds budgetavvikelse uppgår till 2,5 
mnkr. Sektorn har haft högre kostnader än 
budget på grund av covid-19 men statliga stöd, 
som egentligen var avsedda för 2020, har 
delvis kompenserat både merkostnader och 
sjuklönekostnader. Framförallt visas överskott 
i verksamheten hemtjänst och hemsjukvård, 
6,7 mnkr, vilket främst beror på att det har 
varit tomma platser på äldreboendena. 

Överskottet möter upp det negativa utfall på 
7,3 mnkr, som återfinns inom vård- och 
omsorgsboende där man inte har kunnat 
anpassa personalkostnaderna fullt ut till de 
tomma platserna i och med året. Individ- och 
familjeomsorgen gör ett underskott på 3,3 
mnkr, främst på grund av några externa 
placeringar, funktionsnedsättning redovisar ett 
överskott på 1,0 mnkr och central ledning gör 
en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr på 
grund av högre intäkter av statsbidrag än 
budgeterat. 

Sektor lärandes budgetavvikelse uppgår till 9,3 
mnkr. Verksamheten förskola redovisar ett 
budgetöverskott på 4,3 mnkr, vilket framförallt 
beror på lägre personalkostnader då barn har 
varit frånvarande och inga extra vikarier har 
behövts sättas in vid sjukfrånvaro hos 
personalen. 

Grundskolan gör ett budgetöverskott på 2,8 
mnkr. Tillstor del beror detta på ett 
tilläggsanslag som beviljades i slutet på året. 

Verksamheten Tingsholm redovisar positiv 
budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Detta beror 
framförallt på lägre personalkostnader 
beroende på vakanser och sjukskrivningar. 

Sektorstöd lärande gör ett överskott på 0,7 
mnkr framförallt beroende på en buffert som 
inte behövts utnyttjas och Skolutveckling och 
stöd visar ett mindre överskott om 0,5 mnkr på 
grund av vakanser. 

Sektor service redovisar ett överskott i 
förhållande till budget om 2,1 mnkr. Den 
positiva budgetavvikelsen beror framförallt på 
personalkostnaderna. Sjukfrånvaron har varit 
hög, till stor del med anledning av Covid-19. 
Sjukfrånvaron samt vakanser har ej kunnat 
ersättas fullt ut. Samtidigt har verksamheterna 
fått ersättning för sina sjuklönekostnader från 
staten. Sektorn har även haft lägre kostnader 
både för livsmedel inom kosten då gymnasie- 
och högstadieeleverna under de första 
månaderna på året studerat på distans. 

Utanför kommunstyrelsen så visar även 
revisionen ett positivt överskott mot budget om 
0,2 mnkr. 

Utfallet för finansförvaltningen är 65,8 mnkr 
bättre än budgeterat och beror till största delen 
på högre skatteintäkter än budgeterat, 43,6 
mnkr högre än budgeterat. Finansiella 
intäkter, framförallt orealiserade vinster i 
pensionsportföljen överstiger budget med 10,1 
mnkr. Resterande del av överskottet hänförs 
framförallt till, lägre avskrivningar samt högre 
exploateringsintäkter, än budgeterat. 
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framföratillngsitäkter och lägre avskrivnativt 
med 1,7 mnkr.  

 

Investeringsredovisning  
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Investeringsredovisning 
        

Färdigställda/avslutade projekt Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall Avvikelse  Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 
2021 

 
 

  
  

 
 

Tre rosor förskola 47,5 43,7 3,8  0,1 0,1 0,0 
Ny förskola i Ulricehamn 43,0 38,3 4,7  0,1 0,1 0,0 
Gator, vägar och trafikåtgärder 15,2 14,2 1,0  15,2 14,2 1,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 15,0 0,2 14,8  15,0 0,2 14,8 
Genomförande av detaljplaner 10,3 2,5 7,8  9,8 2,1 7,8 
Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 9,0 2,2 6,8  7,1 0,3 6,8 

Diverse verksamhetsinventarier 5,6 6,2 -0,6  5,6 6,2 -0,6 

Ej kända projekt 5,4 3,0 2,4  3,5 1,1 2,4 

Projekt under 5,0 mnkr 17,1 12,6 4,6  11,5 7,0 4,5 

Summa färdigställda projekt 168,1 122,9 45,2  68,0 31,3 36,7 

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift 

Beräknad 
totalutgift Avvikelse  Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 
2021 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 299,0 299,0 0,0  14,3 2,8 11,5 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 262,1 262,1 0,0  36,5 8,8 27,7 

Sim- och sporthall 260,0 260,0 0,0  3,0 0,0 3,0 
Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad 230,0 234,9 -4,9  4,9 2,2 2,8 

Stadsbibliotek 136,0 136,0 0,0  35,0 1,2 33,8 

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 100,0 100,0 0,0  5,0 0,0 5,0 

Om- och tillbyggnad Hössna skola 34,0 34,0 0,0  20,0 5,8 14,2 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 30,0 30,0 0,0  0,8 0,6 0,2 

Investeringar i IT-utrustning 23,7 22,2 1,4  23,7 11,7 11,9 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter 21,8 21,8 0,0  21,8 21,3 0,5 

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 21,0 21,0 0,0  20,7 6,7 14,0 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 14,0 17,8 -3,8  7,0 0,0 7,0 
Ombyggnation gruppbostad 
Markuslyckedreven 12,8 17,8 -5,0  12,0 0,7 11,3 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 11,5 11,5 0,0  6,5 0,0 6,5 

Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen 10,8 11,5 -0,8  9,1 9,3 -0,1 

Ventilation Tvärreds skola/fsk 7,0 7,0 0,0  6,9 1,5 5,4 

Lokalanpassning Maskinvägen 6 6,0 6,5 -0,5  6,0 2,9 3,1 

Projekt under 5,0 mnkr 38,2 36,3 1,7  36,0 7,0 29,0 

Summa pågående projekt 1 517,8 1 529,4 -11,7  269,2 82,6 186,6 

Utgående projekt Beslutad 
totalutgift 

Ackumulerat 
utfall Avvikelse  Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 
2021 

Skola 7-9 500,0 0,0 500,0  15,0 0,0 15,0 

Summa utgående projekt 500,0 0,0 500,0  15,0 0,0 15,0 

Summa investeringsprojekt 2 185,9 1 652,3 533,5  352,2 113,9 238,3 
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Årets investeringsutfall uppgår till 113,9 mnkr netto. 
En avvikelse på 238,3 mnkr lägre än årets budget 
som uppgår till 352,2 mnkr. Investeringsutfallet är 
78,0 mnkr lägre än året innan. Både utgifterna för 
byggnation och markförvärv är lägre än föregående 
år. Den stora avvikelsen mot investeringsbudgeten 
beror till största del på projekt som inte kommit lika 
långt som planerat, varav de två största avvikelserna 
är stadsbibliotek som avviker med 33,8 mnkr och 
nybyggnad boendedelar Ryttershov som avviker 
med 27,7 mnkr. 

Investeringsbudgeten uppgår ursprungligen till 
284,2 mnkr och under året tillkom ombudgeteringar 
från 2020 med 67,9 mnkr. 

De investeringar som färdigställts under året har ett 
utfall som är 36,7 mnkr lägre än årets budget och 
45,2 mnkr lägre än projektens totalutgift. Här ingår 
budget för markförvärv varav 14,8 mnkr aldrig 
söktes ut. Inte heller alla medel för genomförande av 
detaljplaner eller grovterrassering av Rönnåsen har 
använts under året. 

Pågående investeringar har en beslutad totalutgift 
om 1 517,8 mnkr och utfallsprognosen är 1 529,4 
mnkr. En total negativ prognos om 11,7 mnkr. De 
största projekten i denna grupp har ännu inte 
kommit in i upphandlingsfas.  

Större färdigställda investeringar 

Endast enstaka fakturor återstod för Tre rosor 
förskola och ny förskola i Ulricehamn inför 2021. 
Dessa investeringar är nu slutreglerade och den 
positiva budgetavvikelsen uppgår till 8,5 mnkr för 
dessa två projekt. Den positiva budgetavvikelsen för 
ny förskola i Ulricehamn beror på att en 
färdigprojekterad och modulbyggd byggnad har 
köpts in. Den positiva budgetavvikelsen för Tre 
Rosor beror på den genomförda upphandlingen.  

De färdigställda projektens budget inom anslaget 
gator, vägar och trafikåtgärder uppgår till 15,2 mnkr 
2021 och utfallet uppgår till 14,2 mnkr. Det enskilt 
största projektet är beläggningsunderhåll och 
utfallet för det projektet är i nivå med budget på 10,7 
mnkr. 

Större pågående investeringar 

Projektering av ny F-6 skola pågår. 
Detaljplanearbetet har påbörjats men kommer att 
försenas med ett år. Programhandlingar och skisser 
har tagits fram och har presenterats. Inväntar 
godkännande för avsteg från funktionsprogrammet 
för att kunna bygga en fullstor idrottshall med 
tillhörande läktare. Därefter bedöms projekteringen 
kunna fortsätta med systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag. Under året har totalutgiften 
höjts från 277,0 mnkr till 299,0 mnkr.  

Projektering pågår inför nybyggnad av boendedelar 
hus A-B, C-D och E-F vid Ryttershov.  Beslut om 

avsteg från funktionsprogrammet inväntas men 
projektering av systemhandlingar och 
förfrågningsunderlag pågår under tiden. 
Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara 
klart under våren 2022 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart runt årsskiftet 
2022/2023. Troligtvis genomförs byggnationen i tre 
etapper och kan stå helt färdigt årsskiftet 
2025/2026. 

Projektet för byggandet av en ny simhall behöver 
komma igång för att minimera risken för att akut få 
stänga den gamla. 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. 

Projekt samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola Gällstad är kraftigt 
försenat. Utredning har visat att ett hundraårsregn 
på platsen vore problematiskt. Det har försenat 
detaljplanearbetet och därmed projekteringen av 
mark. Leder till fördyringar om hela tomten måste 
höjas kraftigt och om andra åtgärder är nödvändiga 
för att ta hand om vattnet. Länsstyrelsen har nekat 
till flytt av ett dike och det kommer att överklagas av 
kommunen.  

Projektering av nytt stadsbibliotek pågår. 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. Förseningen bedöms till minst ett halvår, 
med möjligt färdigställande hösten 2024. 

Vid Hössna skola pågår om- och tillbyggnad. 
Verksamheten bedrivs i inhyrda tillfälliga lokaler vid 
skolan fram till årsskiftet 2022/2023. Om- och 
tillbyggnad av Vegby skola har upphandlats. 
Ombyggnad inleds när de upphandlade modulerna 
etablerats. Planerat genomförande under 2022-
2023. Under året har totalutgiften för om- och 
tillbyggnad av Vegby skola höjts från 21,0 till 30,0 
mnkr. 

På grund av pandemin har det under året varit svårt 
att få leverans av it-utrustning. Bristen på 
komponenter har påverkat företagens möjlighet att 
tillverka enheter. Logistiken världen över har också 
inneburit utmaningar. För att säkerställa leverans av 
elevenheter till höstens skolstart gjordes tidigt på 
året ett aktivt val tillsammans med sektor lärande. 
Beställningen tidigarelades och samma modell 
köptes som vid föregående års skolstart då dessa 
fortfarande tillverkades i volym vid tiden för 
beställningen.  

Sedan i september har det lättat något och de 
beställningar som har varit fördröjda har börjat 
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levereras. It har under de sista månaderna av året 
kunna börja byta ut datorer enligt utbytescykeln och 
räknar med att under 2022 komma ikapp den 
utbytesskuld som har uppkommit sedan pandemins 
start. Detta förutsatt att leveranser fortsätter att 
komma in. Viss osäkerhet råder fortsatt kring 
leveranser. 

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
exploateringsområdet Bergsäter pågår och förväntas 
pågå fram till och med årsskiftet 2022/2023. 

Större budgetavvikelser 

Inköpen av diverse verksamhetsinventarier har 
överskridit budget med 0,6 mnkr 2021. Orsaken är 
inköp som först kostnadsfördes av verksamheter 
med budgetöverskott 2021. Dessa inköp har med 
tillämpning av gällande redovisningsprinciper förts 
om till investeringsutfall. 

När det gäller samverkanshus i Gällstad har 
kommunstyrelsen under inledningen av 2022 fattat 
beslut om avsteg från funktionsprogrammet. 
Avsteget bedöms påverka projektet med 4,9 mnkr 
och budget kommer att höjas med motsvarande 
belopp. 

Gruppbostaden på Fållornavägen är snart 
slutfakturerad. Avvikelsen mot budget bedöms 
landa på -0,8 mnkr. Fållornavägen överstiger 
budget då fel i projekteringen upptäckts i samband 
med byggstart. Under arbetet har konstruktören 
bytts ut ett flertal gånger, vilket påverkar resultatet 
avsevärt. De stora felen som har upptäckts ligger på 
el och konstruktion.

Extra medel för genomförande av 
Markuslyckedreven har beviljats under inledningen 
av 2022. Gruppbostaden blir dyrare och är mer 
omfattande då tillbyggnad måste genomföras på två 
ställen i stället för ett, som på Fållornavägen. 
Priserna har under pandemin ökat betydligt mer än 
normal indexutveckling. Även gruppbostaden på 
Nillas väg bedöms bli 3,8 mnkr dyrare än beslutad 
budget av samma anledningar som 
Markuslyckedreven. 

Lokalanpassning Maskinvägen 6 förväntas avvika 
negativt med 0,5 mnkr mot beslutad budget med 
anledning av kraftigt stigande byggmaterialpriser.  

Utgående projekt 

Budgetanslaget skola 7-9 om 500,0 mnkr i 
totalutgift utgår och ersätts i budget 2022 av nya 
budgetposter fördelade på olika skolor. Projektet 
fick aldrig något utfall då endast utredningsarbete 
har pågått under 2021. 
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Verksamhetsberättelser
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Kommunledningsstab 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 4,6 5,5 5,9 
Personalkostnader 54,5 52,3 49,2 
Övriga kostnader  53,0 54,7 50,2 
Nettokostnader 102,9 101,5 93,5 

Budget 105,5 107,4 103,6 

Budgetavvikelse 2,7 5,9 10,2 

 

    

Personaltal Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Arbetad tid (i årsarbeten) 67,8 67,6 64,5 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

3,5% 

 

6,0% 
 

4,8% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 2,7 

 

 

4,6 
 
 

3,5 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,3 0,5 0,6 

     

 

Väsentliga händelser 

Under året har pandemin på olika sätt påverkat 
kommunledningsstaben. Dock har 
personalfrånvaron till följd av covid-19 inte varit 
särskilt hög vilket har medfört att 
kommunledningsstaben inte har haft några 
svårigheter med bemanning under året. 
Kommunikations-, planerings- och 
kommunikations- och kanslifunktionen är de 
verksamheter i kommunledningsstaben som har 
påverkats mest av covid-19 i det operativa arbetet. 
Planeringsfunktionen har under året haft ett högt 
tryck och då främst avseende vikarieanskaffning 
inom äldreomsorgen men mot slutet av året även 
inom förskolan. Hög efterfrågan men samtidigt en 
hög leverans. 

Under året har det nya intranätet byggts upp och 
driftsatts. Från augusti är det nya intranätet igång 
och resultatet hittills är bra.   

Personellt sett är kommunledningsstaben i princip 
fullbemannad. Några rekryteringar har skett under 
perioden men personalomsättningen anses normal. 
Kommunledningsstaben har under perioden varit 
ett stöd för demokratiberedningen i deras arbete. 
Under året har också förberedelser inför valet 2022 
inletts. Kommunledningsstaben har deltagit i 

genomförandet av Pridevecka, folkhälsovecka samt 
informationssäkerhetsvecka.  

I den av kommunen genomförda 
medarbetarundersökningen visar 
kommunledningsstaben ett bra resultat. Cheferna 
arbetar vidare med resultatet och framtagna 
handlingsplaner är ett av diskussionsunderlagen på 
vårens lönesamtal.  

En plan för kommunikation om arbetsgivaren 
Ulricehamns kommun har tagits fram 
och kommunikationsinsatser har påbörjats. En 
struktur för samverkan med civilsamhället är 
framtagen och politiskt antagen. Arbetsmodellen 
effektiv samordning för trygghet är antagen och ett 
systemstöd är upphandlat. 

Ekonomisk analys 

Kommunledningsstaben visar ett budgetöverskott 
på 2,7 mnkr. Främsta orsaken till överskottet beror 
på budgetposten ram i balans och lägre 
personalkostnader än budgeterat 

Kanslifunktionen redovisar ett budgetunderskott på 
de politiska verksamheterna, vilka går att härleda 
framför allt till ett omställningsstöd och högre 
kostnader för arvoden. 

Kommunikation visar ett budgetunderskott, vilket 
går att härleda till projektet Nytt intranät. 

Ekonomi-, HR- och planeringsfunktionen visar 
överskott, vilka går att härleda framför allt till lägre 
personalkostnader än budgeterat. 
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Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 
 

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Sektorstöd 2,8 3,4 2,8 
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,5 0,4 
Planenhet 12,1 14,5 12,1 
Exploateringsenhet 40,0 40,1 39,0 
Miljöenhet 4,7 5,6 4,7 
Byggenhet 7,2 6,1 7,1 

    

Sektor MSB 67,4 70,1 66,0 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 
Kostnader  64,6 68,1 69,7 
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 
 
 

52,8 48,8 
 

   
    

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter -15,4 -17,2 -14,8 
Personalkostnader 37,8 37,4 34,3 
Övriga kostnader  45,0 45,8 41,6 
Nettokostnader 67,4 66,0 61,1 

Budget 70,1 66,1 63,6 

Budgetavvikelse 2,7 0,1 2,5 

 

    

Personaltal Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Arbetad tid (i årsarbeten) 61,0 60,5 56,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

5,7% 

 

4,9% 

 

5,6% 

 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   

med långtidssjukfrånvaro 4,3 
 
 

3,1 
 
 

2,3 

 

 

Andel heltidsanställningar 100 % 100 % 100 % 

Sjuklönekostnader (mnkr) 0,5 0,5 0,6 

 
 
 

   
 

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 och verksamheter. För att tillmötesgå 
utvecklingen är vår 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. 
Beläggningsarbetet har även 2021 gett resultat 
kopplat till beläggningsinventeringen. Planeringen 
för skolskjutsen inför läsåret 21/22 har gått bra och 
andelen som ansöker är hög. 

Förslag till ny översiktsplanen har varit ute på 
granskning och har skickats för antagande enligt 
gällande tidplan. Sex detaljplaner har 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 vi se en 
höjning jämfört med samma period föregående 
år. Parallellt med NKI-undersökningen har 
miljöskyddsfunktionen genomfört en egen 
undersökning av hur verksamhetsutövare upplever 
miljötillsynen under året. 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 har enheten hållit 
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 
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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. 

På byggenheten 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 vi fortsätter att öka 
kundnöjdheten när det gäller privatpersoner som är 
en viktig bas för kommunens arbete, men att det 
fortsatt finns utmaningar. Mätningen visar också att 
kommunikation och bemötande ligger 
högt. Kundnöjdheten har sjunkit efter att vid 
årsskiftet nått det högsta värdet sedan mätningarna 
började. Byggenheten har tagit fram en e-tjänst för 
att boka möten eller ställa frågor och en e-tjänst som 
grannar kan använda för att svara på ett så kallat 
grannhörande. Byggenheten har även infört 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. Resultatet visar ökade 
intäkter vilket främst beror på att sektorn erhållit 
statlig ersättning vid sjukfrånvaro, stödet är dock 
kopplat till pandemin och inte långsiktigt. Sektorn 
kan även se ökade intäkter kopplat till bygglov och 
kartmaterial på grund av den ökade 
ärendemängden, vilket påverkar intäkterna positivt. 

Entreprenader och köp av tjänster visar ett positivt 
utfall. I denna budgetpost innefattas kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral, kostnaden ska ses tillsammans 
med minskad förändring av avsättning under 
diverse kostnader. Posten påverkas också av hur 
mycket utredningar som kan hantera av intern 
kompetens, hur långt våra processer kommit i olika 
projekt och detaljplaner och vilket konsultstöd som 
krävs. 

De bidrag som sektorn betalar ut visar totalt ett 
positivt resultat utifrån budget. Utbetalning av 
bidrag till enskilda vägar har inte legat på samma 
nivå som tidigare år. 

Under slutet av året extrafakturerade Ulricehamns 
Energi AB cirka 950 tkr för ökade kostnader i 
samband med snöröjning enligt gällande 
samarbetsavtal.  
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Sektorstöd välfärd 10,5 16,0 * 
Individ- och familjeomsorg 93,9 90,6 * 
Funktionsnedsättning 140,7 141,6 * 
Hemtjänst och hemsjukvård 271,4 278,1 * 
Vård- och omsorgsboende 55,2 47,8 * 

Sektor välfärd 571,7 574,2 548,0 
*På grund av omorganisation 
inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 
 
 
Organisatoriskt har 
verksamheten haft en stor 
prövning med arbetet mot 
covid-19 och mycket arbete 
har fått läggas på det 
proaktiva arbetet, planering 
och bemanning. En enormt 
lojal  

 
 
 
 
 
 

   

 
   

 
   

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 329,0 325,1 309,6 
Personalkostnader 457,8 442,5 418,6 
Övriga kostnader  442,9 430,6 428,5 
Nettokostnader 571,7 548,0 537,4 

Budget 574,2 551,9 531,7 

Budgetavvikelse 2,5 3,9 -5,7 

 

    

Personaltal Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Arbetad tid (i årsarbeten) 799,4 761,9 758,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,9% 

 

9,3% 

 

8,0% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 53,1 

 
 

49,3 

 

 

49,3 

Andel heltidsanställda 91% 94% 93% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 13,3 15,3 11,3 

    
 

Väsentliga händelser 

Sektorn har även under 2021 högst påtagligt 
påverkats av coronapandemin. Ett stort arbete har 
gjorts för att skydda de särskilt utsatta 
riskgrupperna, framförallt de äldre-äldre. 
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 symptom. Bemanningssituationen har 
dock varit utmanande under perioder framförallt 
inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Det var 
under sommaren men framförallt i slutet av året när 
omikronvarienten kom och belastade verksamheten 
med bland annat ökad sjukfrånvaro, vård av sjukt 
barn, hushållskarantän samt smittspårning. En 
enormt lojal verksamhetspersonal och 
ledningspersonal har gjort ett fantastiskt arbete för 
att ta väl hand om och skydda våra brukare. 

Stort arbete har lagts på många större byggprojekt 
som nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad och 
"nya" Ryttershov. Utöver detta byggs befintliga 
gruppbostäder om samt nya gruppbostäder enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) planeras likväl som 
planering pågår för ett nytt psykiatriboende. 

Under 2021 sjösattes en ny organisation med 
förändrade verksamhetsområden. Bakgrunden till 
förändringen var att jämna ut 
verksamhetsområdenas storlek samt att organisera 
verksamheten efter brukarprocesserna. 

Coronapandemin har tyvärr påverkat en del av det 
viktiga utvecklingsarbetet, men under hösten 
bestämdes att sektor välfärd under 2022 kommer 
att ha tre huvudfokusområden; tillitsbaserat 
förhållningssätt, attraktiv arbetsgivare och 
kvalitetsledningsarbete. 

 
 

Ekonomisk analys 

Pandemin har 2021 likväl 2020 påverkat sektorns 
utfall som ger fortsatt budgetöverskott i vissa delar 
av verksamheten och högre kostnader i andra delar. 
Exempel här har varit ett fortsatt större antal 
tomplatser på vård- och omsorgsboendena och ett 
lägre färdtjänståkande. 

Statlig ersättning för att kompensera onormalt höga 
sjuklönekostnader uppgår till 3,7 mnkr men här 
ingår inte statlig ersättning för december. 
Merkostnader för covid-19 uppgår till 8,0 mnkr. 
Statliga bidrag för merkostnader avseende covid-19, 
egentligen avsedda för 2020, har bokförts under 
2021 och uppgår till 5,1 mnkr. Nettoeffekten mellan 
merkostnaderna och det statliga bidraget för 
merkostnader blir således -2,9 mnkr. 

Totalt budgetavvikelse för sektorn är 2,5 mnkr. 
Prognoserna har under hösten varit bättre och 
anledningen till försämringen i bokslutet är mindre 
statliga covid 19-stöd i i form av bidrag för sjuklöner 
än planerat samt högre kostnader för individ- och 
familjeomsorg (IFO) framförallt på grund av externa 
placeringar. 

IFO gör ett budgetunderskott på 3,3 mnkr och 
funktionsnedsättning ett budgetöverskott på 1,0 
mnkr. Vård- och omsorgsboende gör ett 
budgetunderskott på 7,3 mnkr som dock möts upp 
med ett budgetöverskott på 6,7 mnkr på hemtjänst 
och hemsjukvård. Detta innebär att processen 
äldreomsorg inklusive hemsjukvård totalt sett gör 
ett, i sammanhanget, litet budgetunderskott på 0,6 
mnkr. 

Central ledning gör en positiv budgetavvikelse på 5,5 
mnkr på grund av högre intäkter av statsbidrag än 
budgeterat. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 32,0 * * 
Personalkostnader 66,3 * * 
Övriga kostnader  59,7 * * 
Nettokostnader 93,9 * * 

Budget 90,6 * * 

Budgetavvikelse -3,3 * * 
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall för 

2019 och 2020 att redovisa. 

 

Väsentliga händelser 

Även året 2021 har starkt präglats av pandemin 
covid-19. Arbetslösheten i Ulricehamn steg under 
2020 till 5,5 %, men har sjunkit tillbaka till samma 
nivå som före pandemin och låg i december 2021 på 
4,3 %. Motsvarande siffror för riket är 8,8 % i slutet 
av 2020, resp 7,2 % samma månad 2021. Vissa 
grupper har det svårare på arbetsmarknaden än 
andra, till exempel nyanlända, funktionsnedsatta 
och lågutbildade. Samtidigt finns problem med 
kompetensförsörjning i flera branscher. 
Personalstyrkan vid Arbetsmarknadsenheten 
krymper med anledning av sjunkande statsbidrag. 
En vakant tjänst har inte återbesatts med anledning 
av ansträngd budget. 

Antalet ansökningar och anmälningar har fortsatt 
att öka under 2021 inom barn och unga och våld i 
nära relationer. Antalet ärenden inom 
försörjningsstöd har sjunkit under året. Resultatet 
inom försörjningsstöd landar som en positiv 
budgetavvikelse. Antalet vårddygn på externa 
placeringar har ökat för både vuxna och barn. 

Flyktingmottagandet har påverkats kraftigt 
utifrån stängda gränser runtom i världen. Under 
2021 har verksamheten tagit emot anvisningar av 
nyanlända som släpat efter från föregående år, 
samtidigt med hela mottagandet för 2021. 

Korttidsfrånvaro och vård av barn inom 
personalstyrkan har varit betydligt högre än 
normalt, med anledning av de covid-restriktioner 
som gällt. 

Omorganisation inom sektorn sjösattes vid årets 
början och flertalet av enheterna inom IFO 
förändrades. IFO består sedan 2021 av sju enheter 
och lika många enhetschefer. Av dessa är fyra 
myndighetsutövande enheter och tre är utförare. 

 

Ekonomisk analys 

Budgetavvikelsen för 2021 landar för IFO som 
helhet på -3,3 mnkr. Några få externa placeringar 
orsakar större utfall än beräknat, företrädesvis med 
större funktionsnedsättningar och LSS-tillhörighet. 
Antalet vårddygn har ökat. Arbete med 
hemmaplanslösningar pågår ständigt, där så 
bedöms möjligt. Arbetsmarknadsenhten har haft 
större kostnader än intäkter gällande 
arbetsmarknadsanställningar och tomhyror och 
hamnar därför på ett större minusresultat. 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 uppstått, där 
hemmaplanslösningar ej är möjliga av skyddsskäl.  
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Funktionsnedsättning 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 102,0 * * 
Personalkostnader 103,6 * * 
Övriga kostnader  139,1 * * 
Nettokostnader 140,7 * * 

Budget 141,6 * * 

Budgetavvikelse 1,0 * * 
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall för 

2019 och 2020 att redovisa. 

 

Väsentliga händelser 

Under året har pandemin påverkat verksamheten i 
olika hög grad. Vaccinationstakten för personer 
inom LSS som bor på boende var klar under april, 
men övriga inom målgruppen fick vänta till början 
på sommaren. Det påverkade både brukare och 
personal att vaccinering dröjt och blev klar i  början 
på sommaren. Först vid start i augusti sågs återgång 
fullt ut inom daglig verksamhet. Brukarna har på 
liknande sätt som övriga i samhället begränsat 
deltagit på fritidsaktiviteter och liknande.  

Omorganisationen 2021 har inneburit ett behov av 
nya rutiner och arbetssätt kring samverkan om 
brukare, likväl ett ökat fokus på samordnade 
individuella planer (SIP). 

På grund av volymökning av barn på 
korttidsverksamheten Lövbacka, har verksamheten 
behövt dela upp sin verksamhet. Ett samarbete med 
Tingsholmsgymnasiet för nyttjande av lokaler 
inleddes under hösten för några av barnen på 
korttidstillsyn på morgon och eftermiddag. 

En gruppbostad har evakuerats under mars till 
tillfälligt boende på grund av ombyggnation. 

I september startade den nya gruppbostaden på 
Åsundavy och inflyttning av brukare skedde 
successivt under hösten. 

Inom daglig verksamhet har det skett en hel del 
lokalmässigt. Året inleddes med en omfattande 
vattenskada på Tingslyckan. Renovering var klar till 
sommaren. Lokalerna kunde dock nyttjas i 
begränsad grad och verksamheten kunde bedrivas. 
Fållans dagliga verksamhet öppnade den tillbyggda 
delen i augusti. Under början på 2021 var det dags 
för Överskottslagret att flytta från Villagatan till 
Fotåsen. 

Ett fortsatt arbete har setts under året för ökad 
kvalitet i verksamheten exempelvis i form av att 
anställa fler stödpedagoger i verksamheten. 

 

Ekonomisk analys 

Budgetavvikelsen uppgår till 1,0 mnkr. Den 
förklaras av lägre kostnader till Försäkringskassan 
för personlig assistans och extern utförare personlig 
assistans på +2,5 mnkr. Avslag på personlig 
assistans innebär ökade kostnader för andra 
insatser, bland annat inom ledsagning som visade 
ett budgetunderskott på 0,6 mnkr. Under hösten har 
en överklagan gjorts inom personlig assistans, vilket 
påverkar budgetavvikelsen negativt med 0,4 mnkr.  

Fler beslut på korttidsverksanheten innebär ökade 
kostnader på 0,4 mnkr. Boendena gör ett 
sammanlagt budgetunderskott på 0,3 mnkr. 
Förklaras delvis av att semesterlöneskulden var 
högre än förväntat, cirka 0,6 mnkr. 
Personalförstärkningar på grund av arbetsmiljö har 
genererat högre kostnader.  

Daglig verksamhet som inte har varit i full gång har 
resulterat i ett budgetöverskott på 1,0 mnkr. 

Vidare har kostnader för brandlarm och 
säkerhetsågärder i fastigheter inneburit ökade 
kostnader med cirka 0,4 mnkr. Minskade 
hyresintäkter i samband med start av gruppbostad 
påverkar budgetavvikelsen negativt med 0,2 mnkr.  
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Hemtjänst och hemsjukvård 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 71,1 * * 
Personalkostnader 137,6 * * 
Övriga kostnader  205,0 * * 
Nettokostnader 271,4 * * 

Budget 278,1 * * 

Budgetavvikelse 6,7 * * 
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall för 

2019 och 2020 att redovisa. 

 

Väsentliga händelser 

Verksamheten har arbetat sitt första år i nya 
organisationen. Arbete har pågått med 
fokusområden med tillitsbaserad ledning och 
styrning som grund. Fokusområdena har bland 
annat varit att hantera pandemin, att 
processkartlägga våra processer där 
vårdtagare/patient befinner sig, införa ny 
välfärdsteknik, semesterrekrytering, SIP - 
samordnad individuell planering, översyn av 
hemsjukvårdens organisering samt uppstart av nytt 
arbetssätt inom hemtjänst med larm och 
teknikgrupp. 

Under 2021 fattades 103 beslut för vård och 
omsorgsboende. Av dessa 103 beslut var 6 avslag 
och 97 bifall. Korttiden har förändrats under året, då 
verksamheten har avvecklat platser avsatta för 
covid-patienter. Det har under våren lett till lägre 
beläggning. Beläggningen och efterfrågan har efter 
det varit ojämn och svår att förutse. Verksamheten 
ser sedan i våras en ökad efterfrågan på 
dagverksamhet för dementa.  

Sommaren har varit en utmaning för våra enheter 
som har undersköterskor och sjuksköterskor. Mer 
svårigheter än normalt med att rekrytera 
semestervikarier samtidigt som sjukfrånvaron har 
varit hög. Under året har covid-läget påverkat 
genom mycket sjukskrivningar, smittspårningar, 
screeningtest och vaccinationer. Stort arbete har 
skett med att vaccinera patienter.  

Verksamheten har två nya lokaler för legitimerad 
personal och hemtjänst. Living care har startat upp 
som extern utförare. Under hela 2021 har 
äldreomsorgslyftet pågått, vilket kommer att 
resultera i flertalet nya undersköterskor till 
verksamheten. Verksamheten har haft en del 
omsättning på både biståndshandläggare och 
sjuksköterskor, vilket har inneburit arbete med 
rekryteringar. 

 

 

Ekonomisk analys 

Verksamheten har haft övertidskostnader för 
medarbetare och inhyrd personal under året till 
följd av pandemin på totalt 3,7 mnkr. Antalet 
individer i vård är färre. Störst ekonomisk påverkan 
har vård och omsorgsboendena som har haft en 
cirka tioprocentig avvikelse. Hemtjänsten har en 
lägre beställning än budget, även korttiden fast i 
mindre skala än vård- och omsorgsboende. 
Korttiden har haft en tillfällig ökning under 
sommaren. 

Färdtjänst har en positiv budgetavvikelse till följd av 
färre resor. Personalkostnader inom hemtjänst och 
hemsjukvård är högre än budget. Statlig ersättning 
för sjuklönekostnader har mottagits om 1,1 mnkr. 
Hösten har varit tuff med höga sjuktal, vilket till stor 
del beror på restriktioner och pandemin men även 
vanliga sjukdomar. 

Handläggarenheten gör ett stort budgetöverskott på 
grund av den minskade beställningen för vård och 
omsorgsboende, korttid och hemtjänst, samt mindre 
färdtjänståkande. Utförarverksamheterna i 
verksamheten gör inte resultat i nivå med budget 
utan har negativa avvikelser. Hemtjänstenheterna 
har arbetat på att komma i balans med budget under 
hela året, vilket ser ut att ge bättre förutsättningar 
för 2022. Det har gjorts genom kontinuerliga 
uppföljningar inför nya schemaperioder och 
uppföljning av resultat efter schemaperioder. 
Arbetssättet tillämpas även av hemsjukvårdens 
sjuksköterskeenheter. Under året har 
hemsjukvården minskat administrativa tjänster. 
Hög budgetavvikelse för kostnader för 
skyddsmaterial. Hög vårdtyngd har signalerats. 

Åtgärder som har använts av de enheter med en 
negativ budgetavvikelse är bland annat att inte sätta 
in vikarier på de enheter som har haft överkapacitet, 
anpassat bemmaningskra samt inte tillsatt tjänster 
utan istället omfördela tjänster mellan enheter. 

Hemsjukvården har haft särskilt insatta åtgärder, 
med en tillhörande handlingsplan. Det är bland 
annat översyn av hemsjukvården, vilken har 
genererat ett gediget arbete med bemanningskraven 
under året. Arbete med resursfördelning vid 
frånvaro har pågått. Översyn av övertidsersättning. 
Arbete med bemanningsbalansen har pågått under 
hela året. 
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Vård- och omsorgsboende 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 116,1 * * 
Personalkostnader 136,6 * * 
Övriga kostnader  34,6 * * 
Nettokostnader 55,2 * * 

Budget 47,8 * * 

Budgetavvikelse -7,3 * * 
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall för 

2019 och 2020 att redovisa. 

 

Väsentliga händelser 

Pandemin har haft en stor påverkan på 
verksamheten. Smittspårningar samt att personal 
inte har kunnat gå mellan enheter har inneburit 
svårigheter till optimerad bemanning. Personalen 
har begränsats i att flytta sig över flera enheter, 
vilket har inneburit att fler vikarier har behövts. 
Sjukfrånvaron har varit hög till följd av att personal 
har behövt stanna hemma vid minsta symptom. 
Även flera långtidssjukskrivningar är en effekt av 
covid-19.  

Under pandemin har inflyttningar till vård- och 
omsorgsboendena varit låg och det har funnits ett 
stort antal tomma lägenheter. En avdelning på 
Ryttershov med 9 platser stängdes helt under april. 
Denna avdelning öppnades igen i december då 
behovet av demensplatser ökade. En enhet för yngre 
dementa på Solrosen med 6 platser stängdes under 
maj månad. Personalen på dessa enheter flyttades 
till andra enheter inom enheten eller till annan 
enhet. Flertalet av de nu tomma platserna är 
somatiska. Det finns i nuläget ett antal ansökningar 
till vård- och omsorgsboende som väntar på 
handläggning. 

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 var också att de flesta av vikarierna blev 
månadsavlönade. Detta har inneburit en hel del 
extratid såsom övertid och förskjuten arbetstid för 
att täcka akut frånvaro. 

Under året har projektering pågått av 
nybyggnationer på Ryttershov och nya 
Gällstadgården. 

Under hela 2021 har äldreomsorgslyftet pågått, 
vilket kommer att resultera i flertalet nya 
undersköterskor till verksamheten. 

Under hösten inleddes ett mer intensivt arbete för 
att minska sjuktalen. Enhetscheferna har genomfört 
omtankesamtal i ett väldigt tidigt skede av 
sjukskrivningar och påtalat vikten av att personalen 
är behövd på sin arbetsplats. Detta arbete kommer 

ske långsiktigt och fortsätter kommande år. När det 
gäller långtidssjukskrivningar sker ett aktivt 
rehabiliteringsarbete.  

Trots en svår situation med pandemin som fortgår 
ses ljusare på framtiden. Vaccinationsläget är gott 
inom verksamheten då både brukare och personal är 
fullvaccinerade i hög grad. 

Under året har verksamheten aktivt arbetat med att 
ta upp kvalitetsarbetet och flera 
utbildningssatsningar har skett under året. 
Utbildning inom kvalitetsregisterna BPSD och 
Senior Alert samt Demens ABC har startats upp 
igen.  

Flera satsningar på välfärdsteknik ses också. 
Pilotprojekt med digitala signeringslistor och 
sensorkameror pågår ute i verksamheten. 

 

Ekonomisk analys 

För år 2021 redovisar vård- och omsorgsboende en 
negativ budgetavvikelse på 7,3 mnkr varav internt 
köp och sälj 7,3 mnkr. Beläggningen har varit lägre 
än den budgeterade då det under året har varit cirka 
23 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 1,7 
mnkr. Personalkostnaderna är inte i nivå med den 
nuvarande beläggningen. Den avvikelsen uppgår till 
7,2 mnkr. Smittspårningar och begränsningar för 
personalen att kunna gå mellan enheterna har 
försvårat arbetet med att sänka 
personalkostnaderna i nivå med beläggningen. 
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2021 

Budget  
2021 

Utfall 
2020 

Sektorstöd lärande 43,1 43,8 47,8 
Förskola 138,6 142,9 132,8 
Grundskola 281,5 284,3 265,0 
Tingsholm 165,6 166,5 158,7 
Skolutveckling och stöd 28,2 28,7 24,5 
Sektor lärande 656,9 666,2 628,9 
 

    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 83,2 94,8 93,0 
Personalkostnader 449,3 435,6 420,6 
Övriga kostnader  290,8 288,1 282,0 
Nettokostnader 656,9 628,9 609,6 

Budget 666,2 638,7 611,9 

Budgetavvikelse 9,3 9,9 2,2 

 

    

Personaltal Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Arbetad tid (i årsarbeten) 763,6 755,8 761,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

6,3% 

 

6,5% 

 

5,3% 

 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 27,0 

 
 

31,5 
 
 

30,0 
 
 

Andel heltidsanställda 93,0 92,0 90,0 
Sjuklönekostnader (mnkr) 10,9 11,1 7,9 
     

Väsentliga händelser 

Pandemin har inneburit fortsatta anpassningar i 
verksamheten utifrån de restriktioner som har 
kommit från myndigheter. Delar av verksamheten 
har fått anpassas till fjärr- och distansutbildning i 
samråd med smittskyddsläkare. Konsekvenser av 
ovanstående innebär en uppkommen 
utbildningsskuld som skolan kommer få leva med 
under många år framöver. Behov av nya 
verksamhetsstöd har utvecklats för att möta upp 
skolans krav på fjärr- och distansutbildning samt 
interna och externa processer 
och kommunikationskanaler. 

Sektorn har arbetat vidare med strategisk hållbar 
kompetensförsörjning inom alla verksamheter. Det 
är ett långsiktigt arbete som förväntas pågå en 
längre tid framöver. 

Fortsatt fokus på måluppfyllelsen i alla årskurser 
har varit ett prioriterat arbete trots utmaningar med 
pandemin. 

Samtliga skolor har fått minskade statsbidrag från 
Migrationsverket vilket tydligt har försämrat 

förutsättningarna att organisera arbetet. Sektorn 
har kompenserats under året utifrån ett 
tilläggsanslag. 

Arbetet med pågående lokalfrågor och planerade 
byggnationer har varit utmanande på olika sätt. 
Utredning om 7-9 skolor fortsätter. Inom förskolan 
är nu fler avdelningar igång och verksamheten har 
utökat med en rektor då ett nytt förskoleområde har 
skapats. Verksamhetsområde Tingsholm saknar 
ändamålsenliga lokaler för främst gymnasieskolan 
och särskolan.  

Samtliga rektorer beskriver en stor utmaning över 
tid som även kvarstår att de har haft stora 
svårigheter att ge tillräckligt stöd till eleverna. 
Elevers behov beskrivs med skolformsutredningar, 
språkstörning, elever med diagnosen ADHD eller 
ADD, autism, selektiv mutism. 

Ekonomisk analys 

Sektorn har fått sjuklönekompensation med 3,2 
mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. Verksamheternas 
personalkostnader har minskat till följd av Covid-19, 
barns frånvaro, brist på vikarier samt vakanser. 
Ferielöneskuld blev därmed lägre än förväntat.  

För att dämpa effekterna för uteblivna statsbidrag 
från Migrationsverket och Skolverket tillkom 
tilläggsanslag till verksamheten. Tilläggsanslag kom 
även för att kompensera utökade kostnader 
kopplade till en ny skolskjutsrutt.  

Interkommunala ersättningar och ersättningar till 
fristående skolor för sektorn som helhet visar 
på balans. Dock finns det skillnader mellan 
verksamheterna där gymnasieskolan visar ett 
underskott beroende på elevernas val av utbildning.  
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Förskola 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 25,7 26,4 25,6 
Personalkostnader 107,8 104,5 100,7 
Övriga kostnader  56,5 54,7 58,5 
Nettokostnader 138,6 132,8 133,6 

Budget 142,9 139,3 136,7 

Budgetavvikelse 4,3 6,5 3,1 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har haft stor påverkan på utbildningen och 
undervisningen, på olika sätt. Det har 
påverkat förskolans kompetensutveckling generellt. 
Riskbedömning och konsekvensanalys är gjorda på 
enheterna och verksamheten har arbetat aktivt med 
att bedriva utbildning, men framförallt 
tillhandahålla god omsorg. Verksamheten har 
påverkats av hög sjukfrånvaro hos personal, 
tillgången till vikarier samt emellanåt även hög 
sjukfrånvaro hos barnen. 

Pedagogisk omsorg natt och helg har erbjudits 
men få familjer har nyttjat verksamheten och gör 
den svårplanerad och kostsam. 

Verksamheten har inte kunnat tillgodose 
platstillgång vid vissa förskoleenheter utanför 
Ulricehamns tätort enligt vårdnadshavares 
förstahandsval. 

Barn i behov av särskilt stöd har ökat i både 
omfattning och stödbehov vilket har 
påverkat fördelning av resurser inom förskolan.  

Förskolan har utökat med ytterligare en rektor och 
ett nytt förskoleområde har skapats. Rektor är 
rekryterad och tillsatt.  

Utifrån MBL-förhandling (Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet) som genomfördes i 
juni har pilotverksamheter (Tvärreds- och Lyckans 
förskolor) utsetts i arbetet med hållbar 
kompetensförsörjning.  

Fyra förskolor blev beviljade statsbidrag för mindre 
barngrupper under hösten 2021. 

Verksamheten blev även beviljade statsbidrag för 
språkutvecklande insatser 2021. 

 

Ekonomisk analys 

Interkommunala ersättningar och ersättningar till 
fristående förskolor visar ett överskott totalt p.g.a. 
fler sålda platser än budgeterat. 

Verksamheten har fått beviljat statsbidrag för 
mindre barngrupper om 0,9 mnkr och 
språkutvecklande insatser om 0,7 mnkr.  

Pedagogisk omsorg natt och helg går med 0,1 mnkr i 
underskott. 

Enheternas personalkostnader har minskat till följd 
av Covid-19 och barns frånvaro. Enheterna visar 
utifrån det ett överskott om 3,4 mnkr.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 
1,2 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 
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Grundskola 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 41,0 47,7 41,3 
Personalkostnader 214,0 209,3 196,9 
Övriga kostnader  108,5 103,4 99,8 
Nettokostnader 281,5 265,0 255,4 

Budget 284,3 264,4 257,0 

Budgetavvikelse 2,8 -0,6 1,6 
 

Väsentliga händelser 

Behörigheten till gymnasiet efter sommarskola, 
samt meritvärden i årskurserna 7, 8 och 9 
ökar. Andelen elever som nådde kunskapskraven i 
alla ämnen visade på försämring från föregående 
läsår i samtliga årskurser. 

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. Under hösten 2021 var det något 
mer stabilt men under slutet av terminen så ökade 
sjukfrånvaron av elever och personal. Det finns en 
uppfattning att elevernas måluppfyllelse har 
påverkats negativt och detta måste följas upp vid 
analys och utvärdering av terminsresultat samt 
mätning av hur väl eleverna når kunskapskraven i 
mars 2022. 

Asylsökande elever har flyttat från kommunen 
under årets första tertial och intäkterna från 
Migrationsverket har upphört. Detta påverkade det 
ekonomiska resultatet i främst tre skolområden. 
Skolområdena har kompenserats utifrån ett 
tilläggsanslag under året.  

Samtliga skolor har fått minskat statsbidrag för 
utökad elevhälsa vilket tydligt 
försämrat förutsättningarna att organisera arbetet 
med hållbar och likvärdig elevhälsa framöver.  
 
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 
återhämtning. Materialet "Dialog om arbetstid" 
används som en del i arbetet.  

 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjuts samt kostnader och 
intäkter för interkommunala ersättningar och 
ersättningar till fristående skolor visade 0,4 mnkr i 
överskott. 

Tillskott för asylsökande elever (0,8 mnkr) 
samt elever i behov av särskilt stöd (1 mnkr) 
tillfördes grundskolan under året. Grundskolan 
hade budgeterat för att bibehålla statsbidraget för 
utökad elevhälsa. Besked om utebliven intäkt från 
Skolverket om 1,4 mnkr kom i juli. 

Enheterna gjorde ett överskott om 1 mnkr.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 
1,5 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 
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Tingsholm 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 15,0 18,6 24,1 
Personalkostnader 103,7 101,6 103,9 
Övriga kostnader  76,9 75,7 76,2 
Nettokostnader 165,6 158,7 156,0 

Budget 166,5 162,1 151,8 

Budgetavvikelse 0,9 3,4 -4,2 

 

Väsentliga händelser 

Kalenderårets pandemi har inneburit att 
huvuddelen av skolområdet tvingats växla mellan 
traditionell undervisning och en kombination 
av fjärr- och distansundervisning.  

Frågan om ändamålsenliga lokaler för främst 
Tingsholmsgymnasiet och särskolornas behov har 
varit och är föremål för återkommande 
diskussioner. Parametrar så som demografi, 
riksidrottsgymnasiestatus och lokaler anpassade för 
skolformer utgör huvudspåren.  

Frågan om demografiska förändringar innehåller 
bland annat frågan om Tingsholmsgymnasiets 
beredskap inför ett eventuellt mottagande av elever 
från grundskolans så kallade flexgrupp. Dessa elever 
tas i normalfallet emot på 
introduktionsprogrammet. Denna grupp elever har 
ökat över tid. 

Budgetåret har inneburit stora fluktuationer vad 
gäller främst interkommunala ersättningar, 
elevtransporter och statsbidrag. 

 

 

Ekonomisk analys 

Resultatet har påverkats av statlig 
sjuklöneersättning, sena beviljade beslut om 
statsbidrag, interkommunala ersättningar och 
elevtransportkostnader. Främst har överskottet från 
enheterna Vuxenutbildningen och 
Introduktionsprogram/Kulturskola/Modersmål 
påverkat verksamhetsområdets resultat i sin helhet. 
Överskotten kommer främst av vakanser och 
sjukskrivningar. Störst underskott kopplas till 
interkommunala ersättningar.  

Verksamheten har fått sjuklönekompensation med 
0,3 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. 
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Skolutveckling och stöd 
    

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 1,5 1,6 1,9 
Personalkostnader 22,5 18,4 17,5 
Övriga kostnader  7,2 7,7 4,0 
Nettokostnader 28,2 24,5 19,7 

Budget 28,7 26,3 21,4 

Budgetavvikelse 0,5 1,8 1,8 

 

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 
verksamhetschef för skolutveckling och stöd. 
Förändringen trädde i kraft vecka 12 
och utvärderades i november. 

Verksamhetens arbete har skett i enlighet med lagd 
planering trots att konsekvenser av Covid-19 
funnits med hela tiden, precis som hos andra 
funktioner inom kommunen. 

Verksamheten har löst sina uppgifter även om läget 
varit 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. 

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 trädde i kraft under 
2021.  

Utvärdering av elevhälsans förändrade organisation 
som trädde i kraft i augusti 2020 är genomförd. 

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. 

Skolpsykologtjänst är fortsatt 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. 
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Sektor service 
 

 

   

Nettokostnader (mnkr) Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Sektorstöd service 2,3 2,9 1,7 
Fastighet 5,7 4,8 2,8 
It  -0,1 0,0 -1,1 
Kommunservice 26,3 28,0 25,3 

Kost 6,7 7,7 7,5 

Kultur och fritid 50,9 50,5 51,4 

Sektor service 91,8 93,9 87,7 

 

 

 

   

Resultat (mnkr) Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 257,9 250,5 247,2 
Personalkostnader 124,3 119,3 112,8 
Övriga kostnader  225,4 218,8 213,6 
Nettokostnader 91,8 87,7 79,2 

Budget 93,9 91,4 83,9 

Budgetavvikelse 2,1 3,7 4,7 

 

    

Personaltal Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Arbetad tid (i årsarbeten) 245,0 234,4 233,4 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

8,3% 

 

8,9% 

 

8,0% 

Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 14,2 

 
 

14,0 

 

 

14,3 

Andel heltidsanställda 97% 96% 95% 

Sjuklönekostnader (mnkr) 3,1 3,9 2,7 

     

 

Väsentliga händelser 

Året 2021 började på samma sätt som 2020 
avslutades, det vill säga att verksamheterna har 
fortsatt att präglats av pandemin Covid-19. 

Det som haft stor påverkan på it och 
verksamheterna under hela året är de 
leveransproblem som pandemin inneburit. Stor 
komponentbrist över hela världen som påverkat 
tillverkningen av tekniska enheter. Till det kommer 
logistikproblemen. När det gäller datorarbetsplats 
har it inte kunnat följa den ordinarie utbytescykeln 
utan prioriterat utbyte av trasiga enheter och 
nybeställningar. Vid årets början var utbytesskulden 
300 enheter och den har successivt byggts på under 
året. Sedan oktober månad har it kunnat börja byta 
ut enheter igen och skulden betas nu av.  

Den stora volymen av distansarbete under året har 
inneburit en ökad trafik på internetlinan. Trafik har 

flyttats om för att minska belastningen. It har 
arbetat intensivt med att få till en ökning av 
kapaciteten. Den tekniska utrustningen är nu på 
plats, konfiguration och omkoppling är nu inom 
räckhåll. Förändringen har försenats på grund av 
leveransproblem, logistikbekymmer och frånvaro. 

Arbetet kring digitalisering tillsammans med 
verksamheterna har fortsatt att utvecklas i snabb 
takt. RPA-projektet (automationer av processer med 
robot) avslutade vid årsskiftet för att nu övergå i 
förvaltning. Verksamheterna som deltagit i piloten 
är nu igång i olika faser. Antalet utvecklade e-
tjänster fortsätter att öka i snabb takt. Under 2021 
har antalet ökat med över 100 % från 50 till 102 st.  

Under årets första två månader inträffade två 
omfattande vattenskador. En i köket i Tingslyckans 
dagliga verksamhet och en i Gällstad skolas 
idrottshall vilka har påverkat fastighets resultat för 
året. Under sommaren ledde åskan till ovanligt 
många skador och stora reparationer genomfördes.   

Projektledare VVS och energi har påbörjat sin 
anställning i mars 2021. Härigenom har verksamhet 
fastighet en renodlad projektledare inom det 
tekniska området. Personen kommer att arbeta med 
tekniska underhållsprojekt och 
energieffektiviseringar i första hand. 

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 och ungas fritid har 
kunnat ha verksamheten igång med förbokade 
aktiviteter och grupper. 

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 som 
underlättade för kultur och fritid. I slutet av 
sommaren kunde flera arrangemang genomföras till 
exempel Brunnsnäsdagen med visning av huset 
samt dansföreställning. Sommarsimskola 
genomfördes, dåvarande restriktioner påverkade 
antalet barn som kunde delta. En simskolegrupp för 
barn med särskilda behov har genomförts för första 
gången. 

Under våren drabbades de lokaler där 
museisamlingen mellanlagrades av brand. Cirka 
30% av samlingen gick upp i rök, eller skadades av 
vatten vid släckningsarbetet. Under den resterande 
våren och fram till semestern var arbetet intensivt 
för att reda ut vad som fanns kvar och vad som var 
borta. I slutet av året kunde flytten påbörjas till nya 
lokaler på Fotåsen. 

I slutet av året genomfördes slutseminarier för 
projektet Gränsbygd. Under 3 år har Ulricehamn 
tillsammans med Tranemo och Svenljunga kommun 
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arbetat ihop med att undersöka vår gemensamma 
historia och kulturarv. Projektet har finansierats 
genom medel från Boråsregionen. 

Under 2021 har verksamhet kost haft som mål att 
skapa förutsättningar för att servera flera 
närproducerade råvaror i kommunens offentliga 
kök. Förhoppningen är att utöka sortimentet med 
råvaror från lokala producenter när det är dags för 
nästa livsmedelsupphandling. Först ut var "årets 
viltdag" den 6 februari, då serverades vildsvinsbiffar 
med närproducerad vildsvinsfärs till kommunens 
äldreboenden och förskolor. Denna dag följdes upp 
med "den lokala handelns dag", 23 april. Meny för 
eleverna på Tingsholmsgymansiet denna dag var 
burgarbuffé med lokala råvaror av nöt- och 
lammfärs samt ett stort urval av grönsaker. 

Lokalvården har testat att städa med ett joniserat 
alkaliskt vatten under en period på två skolor. Z-
water (produktnamn) är ett effektivt och 
miljövänligt alternativ till de flesta kemikalier som 
används idag. Alla som arbetat med denna produkt 
är nöjda både ur arbetsmiljösynpunkt men även för 
städresultatet. 

Almsjukan har tagit stora resurser både ekonomiskt 
och arbetsmässigt. Almsplintborrens ankomst till 
kommunen har minimerat kommunens almar 
avsevärt de senaste två åren. I nuläget syns ingen 
ljusning utan almsjukan kommer troligtvis att utrota 
alla almar som nås av den lilla borren. En 
försäkringsersättning utbetalades under 2021 för del 
av arbetet för avverkning och bortforsling av döda 
almar. 

 

Ekonomisk analys 
Sektor service utfall visar ett överskott i förhållande 
till budget om 2,1 mnkr. 

Den största positiva avvikelsen från alla 
verksamheter härrör från personalkostnaderna. 
Sjukfrånvaron har varit hög, till stor del med 
anledning av Covid-19. Sjukfrånvaron samt 
vakanser har ej kunnat ersättas fullt ut. 
Verksamheterna har fått ersättning för sina 
sjuklönekostnader från staten. 

Två av verksamheterna, fastighet och kultur och 
fritid, visar ett negativ resultat efter året slut. För 
fastighets del beror det på de två stora 
vattenskadorna som inträffade i början av året samt 
asbestsanering i samband med ombyggnaden av 
Hössna skola. Kultur och fritids underskott är till 
största delen en följd av pandemin som genererade 
lägre hyresintäkter inom fritidsenheten och tappade 
intäkter utifrån att simhallen varit stängd. 

Utfallet för de övriga tre verksamheter, it, 
kommunservice och kost visar ett överskott jämfört 
med budget. 

Intäkterna för it är lägre än budget då enheterna 
inte har blivit utbytta enligt utbytescykeln, 
leveranser har uteblivit eller blivit försenade. Den 

långsammare utbytestakten innebär en positiv 
budgetavvikelse på kostnaderna i form av 
kapitalkostnader då investeringsmedel inte kan 
nyttjas på grund av leveransproblemen. 

Kommunservices överskott jämfört med budget 
beror bland annat på en utbetalning från 
försäkringsbolaget gällande almsjukan som har 
drabbat Ulricehamns kommun. 

Materialkostnaderna inom verksamhet kost har en 
positiv avvikelse som härrör från lägre 
livsmedelskostnader då gymnasie- och 
högstadieeleverna under de första månaderna på 
året studerat på distans. Intäkterna avviker negativt 
jämfört med budget. Orsaken beror på att de 
antagande som gjordes i budgetarbetet för 
beläggningen inom äldreomsorgen och försäljning i 
Tingsholmsgymnasiets café inte stämmer överens 
med hur utfallet blev som påverkats av pandemin. 
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Koncernföretag 
Ulricehamns Stadshus AB 

    

Belopp (mnkr) 2021 Budget 
2021 

2020 

Intäkter 0,4 0,4 0,4 
Kostnader  -0,9 -1,0 -0,9 

Resultat efter 
fin. poster 

-0,5 -0,6 -0,5 

Koncernbidrag 1,1 1,1 1,1 

Resultat före skatt 0,6 0,5 0,6 

 

Väsentliga händelser 

Under 2021 har Ulricehamns Stadshus AB hållit fyra 
ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämma hölls 15 
april. Två dialogmöten har hållits med Ulricehamns 
Energi AB. Näringsliv Ulricehamn AB och STUBO 
AB har deltagit i ett dialogmöte vardera. 
Covid-19 har inte haft någon effekt på bolagets 
verksamhet 2021. 

 
Ekonomi 

Resultat innan bokslutsdispositioner och skatt 2021 
uppgick till 0,6 mnkr, vilket är i nivå med budget.   

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 
2021 

Budget 
2021 2020 

Intäkter 2886,3 293,5 
 

281,1 
Kostnader  -238,9 -251,2 -228,5 

Resultat efter 
fin. poster 

47,4 42,3 52,6 

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

Resultat före skatt 0,1 0,1 -36,9 

 

    Personaltal  
2021 

 
2020 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 86,0 80,3 5,7 
Total sjukfrånvaro 2,1% 2,0% 0,1% 
 

Väsentliga händelser 

Ulricehamns kommuns starka tillväxt och höga 
investeringstakt påverkar bolaget på flera sätt. Dels 
efterfrågas bolagets tjänster av fler 
kommuninvånare och företag, dels efterfrågas 
entreprenader med tillhörande projektering i större 
omfattning då nya bostadsområden och övriga 
investeringar ökat.  

Under året har VA-verksamheten arbetat med 
förebyggande åtgärder på VA-näten samt flera 
större renoveringsarbeten på avloppsreningsverken. 
På Övreskogs återvinningscentral pågår täckningen 
av deponin.  

Under året har upphandling av nya smarta elmätare 
påbörjats. Samförläggningsprojekt med el och 
fibernät pågår fortsatt. Fiberutbyggnad har under 
året huvudsakligen skett i landsbygdsprojekten.  

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter, 
som påbörjades redan under 2016, har gått över i 
utförande genom att flytt av befintliga VA-, 
fjärrvärme- och elledningar har påbörjats.  

Under året har kalkylerna för nytt 
avloppsreningsverk uppdaterats och ett 
inriktningsbeslut för fortsatt arbete för att 
möjliggöra att ett nytt reningsverk tas i bruk runt 
2030 har tagits av Kommunfullmäktige. 

Covid -19 har endast haft en begränsad effekt på 
bolagets verksamhet under 2021. 

Ekonomi 

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 51,1 
mnkr (56,6 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 47,4 mnkr (52,6 mnkr). Avkastning på 
genomsnittligt eget kapital är 12 % (14 %). 
Investeringarna uppgår till 90,4 mnkr (99,1 mnkr). 
VA-verksamheten och elnät är de verksamheter som 
har investerat mest.  
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2021 Budget 
2021 

2020 

Intäkter 90,1 88,3 93,4 
Kostnader  -75,2 -72,8 -83,0 

Resultat efter 
fin. poster 

14,8 15,5 10,4 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 14,8 15,5 10,4 

 

    Personaltal  
2021 

 
2020 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 23,0 23,0 0,0 
Total sjukfrånvaro 8,3% 6,6% 1,7% 

 

Väsentliga händelser 

Stubos hittills största nyproduktion startade under 
hösten, två hus med totalt 56 lägenheter uppförs på 
Parkrosgatan, del av Stockrosen 1 och beräknas stå 
klara första kvartalet 2023. 

På Solrosvägen 7 är ombyggnationen färdigställd av 
en före detta förskolelokal till gruppbostad med 
sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen, 
inflyttningen var den 1 september 2021. 

Ekonomi 

Resultatet för 2021 visar ett överskott på 14,8 mnkr 
före skatt (10,4 mnkr). Bolaget har under året 
erhållit en utdelning om 6,5 mnkr vilket avser en 
utdelning från dotterbolaget Stubo Holding AB 
vilket härrör från en tilläggsköpeskilling för 
Grodparken AB.  

Samtidigt har bolaget ökade kostnader framförallt 
elkostnader som överstiger budget med 1,0 mnkr.  

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,2 % (5,5%). 
Det egna kapitalet uppgår till 159,8 mnkr, vilket 
innebär en soliditet på 36,0 % (34,4%). 
Skuldsättningsgraden är 1,8% (1,9%) samt 
belåningsgrad fastigheter är 58,8 % (60,6%).  

NUAB 
    

Belopp (mnkr) 2021 Budget 
2021 

2020 

Intäkter 4,3 1,5 1,1 
Kostnader  -10,7 -10,4 -9,3 

Resultat efter 
Fin. poster 

-6,4 -8,9 -8,2 

Koncernbidrag 8,9 8,9 8,9 

Resultat före skatt 2,5 0,0 0,7 

 

    Personaltal  
2021 

 
2020 

Förän- 
ndring 

Arbetad tid (i årsarbeten) 6,0 7,7 -1,7 
Total sjukfrånvaro 1,3% 2,7% -1,4% 

 

Väsentliga händelser 

Under hösten öppnade det upp för fler fysiska 
träffar och besök. Bolaget har genomfört flera 
informationsträffar och fysiska företagsbesök. Det 
har även arrangerats flera evenemang och 
besökssiffrorna på sociala medier och hemsidor har 
varit bra. 

Under 2021 har nio företag tecknat avtal för 
nyetablering, totalt 76 förfrågningar av olika dignitet 
inkommit till projektet ”En Dörr In” under 2021.  

Bolaget har tillsammans med kommunledningen 
och näringslivet gjort ett stort arbete med att ta fram 
en näringslivsstrategi med flertalet mål och 
aktiviteter för att tillsammans skapa ett bättre 
företagsklimat i kommunen. Näringslivsstrategin 
ska upp till politiskt beslut i februari 2022. 

En utmaning för företagen inom många branscher 
har varit bemanning. En kompetenskartläggning har 
gjorts i slutet av året och bolaget kommer arbeta 
med det resultatet under 2022. 

Visionsarbetet i centrum har fortgått hela året och 
flertalet åtgärder har gjorts i centrumkärnan för att 
öka trivseln och säkerheten.  

 
Ekonomi 

Bolaget gör ett överskott om 2,5 mnkr på grund av 
vinst i samband med försäljning av bolagets 
fastighet under året. Bolagets egna kapital uppgår 
till 13,1 mnkr (10,6 mnkr) och har en soliditet på 
84%.  
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Nämnder 
Miljö- och byggnämnd 
Sedan 2019-01-01 har Ulricehamn inte längre haft 
gemensam nämnd med Tranemo. Ulricehamns 
miljö- och byggnämnd fullgör kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 
livsmedelsområdet samt inom byggområdet utifrån 
plan- och bygglagen, beträffande ärenden och andra 
uppgifter som avser myndighetsutövning mot 
enskild. Miljö- och byggnämnden har även ansvarat 
för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och 
förordningar som styr nämndens verksamhet. 
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
avseende tillstånd och tillsyn enligt livsmedelslagen, 
tobakslagen och lagen om handel med receptfria 
läkemedel som avser myndighetsutövning mot 
enskild. Detta gäller även tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen. Nämnden består av sju ledamöter och 
sju ersättare. 

Under 2021 hanterades 202 ärenden, varav 65 
miljö- 117 bygg- och 20 allmänna ärenden av 
nämnden vid 11 sammanträden. Utöver detta 
fattades på nämndens uppdrag 975 
delegationsbeslut inom bygg, samt 803 
delegationsbeslut inom miljö- och livsmedels 
området. 27 st. av dessa fattades på alkoholsidan. 
Lov har beviljats för ett antal flerbostadshus på 
bland annat Skansen och Stockrosen.  

Miljöenheten har utfört all tillsyn som varit 
planerad enligt tillsynsplanen för 2021 och har inte 
påverkats nämnvärt av pandemin. Nämnden har 
under 2021 fortsatt ansvarat för tillsyn på trängsel 
på serveringsställen vilket har hanterats genom 
information till berörda verksamheter och tillsyn vid 
inkomna klagomål.  

Tillsynen på små avlopp pausades på grund av 
bristande resurser inom området men kommer att 
återupptas under 2022. Ett tillsynsprojekt inom 
strandskydd har genomförts vilket genererade mer 
retroaktiva dispenser än normalt. Enheten har även 
lagt ner ett arbete på att följa upp villkor i tidigare 
givna dispenser. Nya klassningsbeslut har tagits för 
de miljö- och hälsoskyddsverksamheter som 
omfattas av en regelbunden tillsyn, till följd av att 
kommunfullmäktige vid årsskiftet 2020/2021 antog 
SKR:s modell för behovsstyrd taxa. 

 

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

Individnämnden består av tre ledamöter och tre 
ersättare. Under 2021 hade nämnden 11 ordinarie 
sammanträden och tre extrainkallade 
sammanträden. Huvuddelen av de ärenden som 
behandlas på individnämnden kommer från 
verksamhet Individ- och familjeomsorg.  

Exempel på ärendetyper som behandlas av 
nämnden: 

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

• Övervägande om fortsatt placering i 
familjehem, HVB eller stödboende 

• Ansökan hos förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU respektive LVM 

• Medgivande att bli familjehem  

• Ansökan om vårdnadsöverflytt 

• Avbrytande av faderskapsärende 

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

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

Nämnden har under 2021 sammanträtt vid fyra 
tillfällen. Nämnden följer upp support, redovisning 
avbrott och incidenter samt hur beredskapen 
nyttjats efter varje tertialredovisning. Det fjärde 
mötet ägnas åt nästa års ramuppdrag. 

Krisledningsnämnd 

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

Krisledningsnämnden har inte genomfört något 
sammanträde under 2021. 

Valnämnd 
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val. Under 2021 
har valnämnden haft ett uppstartsmöte inför valåret 
2022.  
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Revisionsberättelse  
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Revisionen 
    

Resultat (mnkr)  
2021 

Budget 
2021 

 
2020 

Verksamhetens kostnader 1,3 1,5 1,2 
Avvikelse mot budget 0,2 * 0,3 
 

Valda revisorers uppgifter 

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

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

Årets verksamhet 

Kommunkoncernen 

Lekmannarevisorerna har upprättat 
granskningsrapporter för respektive bolag. 
Rapporterna är överlämnas till årsstämmorna och 
bifogas revisionsberättelsen för kommunen. 
Granskningarna har bland annat behandlat 
samordning, styrning, ledning, ekonomi, risk och 
intern kontroll inom respektive bolag. Särskild 
granskning av direktupphandling har genomförts i 
samtliga bolag. 

Nämnderna och förvaltningen 

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

 

Genomförda granskningar: 

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

• Nulägesbeskrivning av arbetet med att 
bygga nytt bibliotek. Rapport och följebrev 
överlämnade till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i juni 2021. 

• Kartläggning av Ulricehamns 
kunskapsresultat och jämförelse fyra 
kommuners resultat i grundskolan. Rapport 
och följebrev överlämnade till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
oktober 2021.  
 

Beredningar 

På grund av kommunens egna översyn av 
förutsättningarna för beredningarna avvaktar 
revisionen med granskning.  

Väsentlighet och risk 

Som grund för planeringen användes bl.a. protokoll 
och underlag från nämnder och styrelsen och den 
information som inhämtas vid möten med bolag, 
nämnder, beredningar, tjänstemän samt resultatet 
av den interna kontroll som genomförs.  

Intern kontroll 

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

Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse 
med bilagor lämnad till kommunfullmäktige  

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

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

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

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

 

Framtiden 

En revisionsplan finns som grund för revisionens 
arbete och planen uppdateras fortlöpande. 

Under 2022 kommer revisorerna bl.a. fortsätta 
arbetet med att pröva kommunkoncernens interna 
kontroll, granska kommunens strategi för 
rekrytering av personal, granska grundskolans 
måluppfyllelse samt följa upp resultatet av 
fullmäktiges mål för att uppnå ”god ekonomisk 
hushållning”.  

 Övrigt 

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

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erbjuds 
sedan några år regelmässigt föredragning av 
upprättad granskning. 
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Revisionsberättelse 2021 
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1 Kommunledningsstab 

1.1 Uppföljning av internkontrollplan 

1.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

1.1.1.1 Processer/rutiner: Krisledningsförmåga 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att inte klara av 
hantering av 
extraordinära 
händelser på ett bra 
sätt. 
Riskkategori 
Strategisk 

Upprätthålla vår 
förmåga att hantera 
extraordinära 
händelser. 

När nuvarande 
pandemi planar ut 
ska det årligen övas 
på olika scenarier. 

Årligen Kommunchef Genomgång av 
krisledningsplan. 

Genomgång av krisledningsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

En anpassad krisledningsstab har varit i drift under hela pandemin vilket kan omsättas i att det varit en pågående 
övning under lång tid. De ordinarie övningarna har därmed fått stå tillbaka och återupptas under år 2022 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Övning och utbildning i stabsmetodik är inplanerad i november år 2022. 
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2 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

2.1 Uppföljning av internkontrollplan 

2.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

2.1.1.1 Processer/rutiner: Bortfall av personal p.g.a. oförutsedda händelser 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Inte kunna bedriva 
verksamhet, 
otillräckliga resurser 
Riskkategori 
Operativ 

Arbeta med 
smittförebyggande 
åtgärder, följa 
rekommendationer, 
fortsatt arbete med 
rutiner och 
checklistor,  
prioritering 

Arbetet följs genom 
månadsuppföljningar 
i Stratsys 

Månadsuppföljning SC och EC Uppföljning av 
genomförda 
kontrollaktiviteter 

Uppföljning av genomförda kontrollaktiviteter 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Sektorn har övergått till att till största del arbeta på distans och följa de rekommendationer som finns. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta den digitala utvecklingen för att underlätta för distansarbete fullt ut. 

2.1.1.2 Processer/rutiner: Distansarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för försämrad 
fysisk och 
psykosocial 
arbetsmiljö i 
samband med 
distansarbete. 
Riskkategori 
Operativ 

Arbeta med utfall 
från undersökning 
Mätstickan. 

Analys av utfall och 
därefter beslut om 
åtgärder. 

Varje månad. EC Kontroll av 
minnesanteckningar 
och av beslutade 
åtgärder. 

Kontroll av minnesanteckningar och av beslutade åtgärder. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Mätstickan genomförs regelbundet på enheterna inom sektorn och resultatet redovisas vid samtliga 
arbetsplatsträffar. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enheterna ska fortsätta använda mätstickan och fortsatt redovisning ska ske på arbetsplatsträffar. 
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2.1.1.3 Processer/rutiner: Otillbörlig påverkan på myndighetsutövning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Lagefterlevnad och 
rättssäkerheten 
sätts ur spel. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kontroll och 
genomgång av 
Information, rutiner 
och delegation 
kring otillbörlig 
påverkan. 

Genomgång av 
Information, rutiner 
och delegation kring 
otillbörlig påverkan. 

Löpande under 
året. 

EC bygg Uppföljning av resultat 
för gjord 
medarbetarundersökning 
och eventuell åtgärd i 
handlingsplan. 

Uppföljning av resultat för gjord medarbetarundersökning och eventuell åtgärd i handlingsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Enkätundersökning genomfördes för hela miljö- och byggnämnden. Av undersökningen framgick att ingen kände sig 
otillbörligt påverkad. Kommunjuristen, har även haft utbildning för nämnden, vilket sker varje år med särskild 
fördjupning vid ny mandatperiod. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Denna fråga behöver fortsätta att kontinuerligt lyftas på miljö- och byggnämnden och diskussioner föras. Vi behöver 
fortsätta att lyfta frågeställningarna och hålla utbildningar samt ha en öppen dialog om otillbörlig påverkan och vad 
som kan avses. 
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3 Sektor lärande 

3.1 Uppföljning av internkontrollplan 

3.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

3.1.1.1 Processer/rutiner: Styrning och ledning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Genom att arbeta 
med kvalitet och 
utvecklingsarbete 
och kontinuerligt 
följa upp 
verksamhetens mål i 
SKA modulen i 
Stratsys 

 Skolchef Kvalitetsdialoger Olika förutsättningar 
för rektorer att vara 
pedagogiska ledare 
och driva ett 
pedagogiskt 
ledarskap 
Riskkategori 
Strategisk 

Budgetprocessen Genom regelbunden 
uppföljning i 
tertialrapporterna, 
behovsanalyser i 
verksamheten 

Följer budgetprocessen Skolchef Budgetuppföljning 

Sektorsmöten Regelbundna 
sektorsmöten ledda 
av skolchef, för alla 
chefer inom sektorn, 
samt stödfunktionen 

Sektorsmöten planeras 
årsvis och uppdateras i 
sektorns gemensamma 
kalender. Var 6:e vecka 

Skolchef Stående punkt -
 uppföljning vid 
ledningsgruppsmöte 

Samverkan Genom regelbundna 
avstämningsmöten 
med de olika 
samverkansforumen 
SSG, VSG, ESG 

Vid planerade 
samverkansmöten 
under läsåret 

Skolchef Protokoll 

Externa 
samverkansforum 

Samverkan och 
nätverk inom 
sektorn, nätverk 
med andra sektorer, 
kommuner eller 
externa aktörer, 
exempelvis, IFO, 
VGR, Polis, 

Regelbundet i de olika 
nätverken, exempelvis 
samverkan för ungas 
hälsa, IT forum 
utveckling och drift, 
nätverk för olika 
yrkesgrupper inom 
elevhälsa, 

Skolchef Dokumentation och 
förankring 

Kommunikationsvägar 
Riskkategori 
Strategisk 

Översyn och 
kartläggning inom 
sektorn 

Översyn av process -
 Intern 
kommunikation 

Behovsbaserat - nar 
man upptäcker att 
kommunikationsvägarna 
inom sektorn inte 
fungerar behöver en 
översyn göras och 
kartläggas 

Skolchef Uppdrag för 
skolutveckling och 
stöd 

Kvalitetsdialoger 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Följs upp vid regelbundna kvalitetsdialoger under läsåret, samt genom kontinuerliga uppföljningar i det systematiska 
kvalitetsarbetet inom sektor lärande 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Pågående arbete inom SKA-modulen i Stratsys. Workshops för chefer tillsammans med utvecklingsledare i sektor 
lärande 
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Budgetuppföljning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Kontinuerligt arbete utifrån budgetprocessen och dess årshjul 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerliga budgetuppföljningar inom alla verksamhetsområden tillsammans med ekonomifunktionen 

Stående punkt - uppföljning vid ledningsgruppsmöte 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Uppföljning vid varje låsårsslut i sektor lärande ledning 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utifrån arbetet med analyser, kvalitetsdialoger och det systematiska kvalitetsarbetet arbetas det fram olika insatser på 
sektorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå. Insatserna är behovsgrundande och även grundade utifrån nationella 
åtaganden från exempelvis myndigheter som reglerar skola och förskola 

Protokoll 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Följs upp i ESG, VSG och SSG 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Insatser grundade från samverkansgruppernas överenskommelser 

Dokumentation och förankring 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Olika funktioner inom sektorn deltar i olika forum för skolutveckling 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågor följs upp från olika utvecklingsforum och kommuniceras i sektor lärande ledning via VL och LL 

Uppdrag för skolutveckling och stöd 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Veckovisa möten inom enheten skolutveckling och stöd, uppdrag från barn och utbildningschef, verksamhetschef 
följs upp regelbundet vid SSM och uppdragslista 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhetschef inom skolutveckling leder och fördelar uppdrag inom enheten, samt följer upp och ger möjlighet för 
verksamheten att få tillgång till att sprida goda exempel inom sektorn men även sektorsövergripande 
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3.1.1.2 Processer/rutiner: Samhällssyn på skola och förskola 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kontinuerligt 
systematiskt 
kvalitetsarbete SKA 
modulen i Stratsys 

Genom främjande 
och förebyggande 
arbete i hela 
verksamheten, 
kvalitetsdialoger 
med chefer och 
rektorer 

Kontinuerligt under 
läsåret 

SC Tertialrapporter från 
verksamheten 

Allmänhetens syn på 
verksamhetens 
förmåga. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontinuerligt arbete 
med attraktiv 
arbetsgivare 

Genom att medverka 
i arbetsgruppen 
attraktiv 
arbetsgivare 

Medverka vid 
arbetsmöten 

Skolchef Representation 

Tertialrapporter från verksamheten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Genom kvalitetsdialoger 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt arbete med SAM, SKA och verksamhetsutveckling 

Representation 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Uppföljning i ledningsgrupp, verksamhetsmöten och enhetsmöten 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Representation i olika forum som kan påverka skolutveckling och verksamhetsutveckling 

3.1.1.3 Processer/rutiner: Rekrytering 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kontinuerligt 
kartlägga andelar 
behörig personal 

Genom att årligen ta 
fram statistik kring 
andelar behörig 
personal 

Varje år Sektorchef Rapportering av 
statistik 

Svårigheter i arbetet 
med 
kompetensförsörjning - 
kompetensmix 
Riskkategori 
Operativ Analysera 

rekryteringsprocessen 
Genom att 
kontinuerligt 
uppdatera och förnya 
arbetet med 
kompetensförsörjning 
för att göra yrkena 
inom sektorn 
attraktiva för 
sökande 

Vid 
rekryteringsbehov 

Skolchef Stående punkt i 
samverkansmöten 

Rapportering av statistik 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Uppföljning genom analys från behörighet - sammanställs i QlikView 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerligt arbeta med att göra sektor lärarande till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 
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Stående punkt i samverkansmöten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

följs upp på samverkans möten 

Åtgärder/insatser för utveckling 

analys utifrån diskussioner i SSG, VSG och ESG, samt från samverkansprotokoll 

3.1.1.4 Processer/rutiner: Lagkrav och myndigheters påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Kontinuerligt 
kartlägga resurser 
och behov i 
verksamheten 

Genom kartläggning i 
sektorns olika 
verksamheter 

Kontinuerligt under 
året 

Skolchef Kontroll av gjorda 
uppföljningar i 
Stratsys 

Att resurser och 
kompetens inte 
räcker till för att ge 
elever i behov av 
stöd det stöd de har 
rätt till enligt 
skollagens krav. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Kompetensutveckling Följa upp insatser 
för medarbetares 
kompetensutveckling 
och planera för 
insatser 

I ledningsgruppen för 
hela sektorn samt 
vid 
utvecklingssamtal, 
årligen 

Skolchef, 
Verksamhetschef, 
enhetschef 

Utvecklingssamtal 

Omvärldsanalys Att inte nå upp till 
lagkraven som 
reglerar 
verksamheten 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Omvärldsbevakning Verksamheten -
stödfunktionen, 
skolutveckling och 
stöd har i uppdrag 
att omvärldsbevaka, 
planera insatser och 
skapa förutsättningar 
för verksamheterna 
att kunna följa 
lagkrav och 
myndigheter som 
styr lärandet 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Verksamhetschef för 
skolutveckling och 
stöd Stående punkt på 

dagordningen i SSM 

Budget 
Riskkategori 
Finansiell 

Budgetprocessen Budget följs upp i 
avstämningsmöten 
på 
verksamhetsområden 
och ledningsgrupper 
inom sektorn 

kontinuerligt under 
året 

Skolchef Budgetuppföljning 

Kontroll av gjorda uppföljningar i Stratsys 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

SKA modulen i Stratsys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kontinuerliga kvalitetsdialoger utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning centralt inom sektorn terminsvis 

Utvecklingssamtal 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Följer SAM 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Dokumentation vid utvecklingssamtal med chef enligt gällande rutiner inom kommunen 
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Omvärldsanalys 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Årsvis uppföljning från kanslifunktionen 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Insatser för utveckling utifrån omvärldsanalysen på kommunnivå. Skolutvecklingsenheten har i uppdrag att bevaka 
omvärld utifrån sektorns behov 

Stående punkt på dagordningen i SSM 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

SSM 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utifrån behov 

Budgetuppföljning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Budgetprocessen 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vid behov och utifrån verksamhetens analyser 

3.1.1.5 Processer/rutiner: Hot och våld 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

KIA-kontroll av 
incidenter och 
anmälan om 
kränkande 
behandling 

SC Redovisning i SSG 
och KS 
VC Redovisning i VSG 
Rektor Redovisning i 
ESG 
Enhetschef 
Redovisning ESG 

Vid varje SSG, KS, 
VSG samt ESG 

SC, VC, EC, Rektor 
på respektive nivå. 

Rapportering till 
huvudman 

Säkerställa rutiner 
och uppdatera 
handlingsplan 

Genom revidering 
och uppföljning 
årligen tillsammans i 
ledningsgrupp 

Årligen, eller vid 
beslutade 
revideringsdatum 

Skolchef Revidering av planer 

Barn, elever och 
personal kan utsättas 
för fysiskt och 
psykiskt våld 
Riskkategori 
Strategisk 

SAM-hjulet Arbeta utifrån SAM i 
Stratsys 

Enligt SAM -
årshjulets aktiviteter 

Skolchef APT 

Rapportering till huvudman 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Terminsvis via KIA 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning i ledningsgruppen 
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Revidering av planer 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Årsvis och utifrån behov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Vid revidering av plan läggs nya åtgärder/insatser in utifrån behov 

APT 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

APT 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Protokollförda APT -tillgänglighet 

3.1.1.6 Processer/rutiner: Lokaler och lärandemiljöer 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Nybyggnation av 
lokaler 
Riskkategori 
Finansiell 

Projektering vid 
nybyggnation -
 Funktionsprogram 

Genom att 
samarbeta med 
andra sektorer och 
upprätta 
projektering vid 
nybyggnation 

Vid behov i 
verksamheten 

Skolchef och 
lokalsamordnare 

Projektering - planer 

Projektering - planer 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Följer lokalförsörjningsplanen 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Representation vid LSG, funktionsprogram och dialog med andra sektorer 
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3.1.1.7 Processer/rutiner: Pandemins påverkan 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildningsskuld 
Riskkategori 
Strategisk 

Använda 
skolverkets 
stödmaterial "Koll 
på verksamheten 
under pandemin" 

Genom att följa upp 
och kartlägga 
pågående och 
kommande arbete 
som påverkar 
verksamheterna 
under pandemin 

Kontinuerligt under 
läsåret 

Skolchef Genomgång vid 
verksamhetsmöten 

NYA skolverkets 
insats för nyanländas 
lärande 

PALS 

Samverkan för ungas 
hälsa 

Fortsatt 
samverkansarbete 
med pågående 
arbetsområden 
inom sektorn, med 
externa aktörer och 
andra kommuner 

PALS, Samverkan för 
ungas hälsa, Saknad 
efterfrågan och NYA 

Fortgående arbete 
enligt projektplan 

Skolchef 

Saknad och 
efterfrågad 

Psykisk ohälsa bland 
barn elever och 
personal 
Riskkategori 
Operativ 

Översyn av 
elevhälsan 

Genomlysning av 
elevhälsans arbete 
och processer 

Under 2021 Verksamhetschef Redovisning i 
samverkansgrupp 

"Det nya normala" - 
efter Pandemin 
Riskkategori 
Strategisk 

Genomföra 
riskanalyser utifrån 
pandemins 
påverkan 

Strategiskt arbete 
inom 
ledningsgruppen i 
sektor lärande 

Efter pandemin Skolchef Riskanalys och 
strategier för arbete 
inom sektorn -
 pandemins påverkan 

Genomgång vid verksamhetsmöten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Stående punkt på dagordningen vid VL, LL, VM, SSM 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete med att sprida skolverkets material om pandemins påverkan inom sektorn 

NYA skolverkets insats för nyanländas lärande 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Vid sektorsmöte, allokerad resurs; utvecklingsledare för NYA 

Åtgärder/insatser för utveckling 

KU-dagar, föreläsningar, Binogi och språkprojekt, samverkan med högskolan i Väst 

PALS 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Projektledare för PALS och DATE 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Uppföljning och kompetensutveckling, föreläsningar i verksamheten 

Samverkan för ungas hälsa 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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Uppföljning och analys 

Tillsammans med sektor välfärd 

Åtgärder/insatser för utveckling 

kompetensutvecklingsinsatser i verksamheten 

Saknad och efterfrågad 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Projekt från centrala elevhälsan 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Systematiskt arbete i våra skolor med projektet, utifrån behov och punktinsatser 

Redovisning i samverkansgrupp 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

I samverkansgrupp 

Åtgärder/insatser för utveckling 

pågående 

Riskanalys och strategier för arbete inom sektorn - pandemins påverkan 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Arbetet är påbörjat med att identifiera elever som inte når målen i alla ämnen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stadsbidraget skolmiljarden är fördelat som särskilt stöd till verksamheten. 
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3.1.1.8 Processer/rutiner: Digitaliseringsprocessen 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem 
kontrollerar Uppföljning 

Digital kompetens 
Riskkategori 
Strategisk 

Kartlägga den 
digitala 
kompetensen inom 
sektorn 

Genom att använda 
SKR:s material Lika 
ledning och Lika 
pedagog 

Under kommande 
läsår 22/23 

Skolchef SKR Lika ledning och lika 
pedagog 

Information till 
verksamheten 

Informera om rutinen 
vid 
personuppgiftsincident 
så att den når alla 
medarbetare 

Vid läsårsstart, 
på sektorsmöte, 
via intranät 

Skolchef Information på 
sektorsmöte om rutinen 
för 
personuppgiftsincidenter 

Personuppgiftsincidenter 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Arbete i DIGframe 
modulen 

Kommande arbete för 
med sektorns digitala 
system i DIGframe 
modulen 

HT 21 Skolchef Representation i 
projektgrupp 

Beroende av system och 
leverantörer 
Riskkategori 
Strategisk 

Kravställande vid 
upphandling 

Kravställning utifrån 
lagar, regelverk och 
vid upphandling 

Vid upphandling Skolchef Dokumentera i DIGframe 

Otillräcklig digital 
infrastruktur 
Riskkategori 
Strategisk 

Projekt Digitala 
nationella prov 

Projektgruppsarbete 
tillsammans med 
Tranemo och IT 

Gemensamma 
planerade möten 

Skolchef Projektplan DNP 

SKR Lika ledning och lika pedagog 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Följs upp i skolutvecklingsenheten av IKT-strateg och verksamhetsutvecklare IKT 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planera och genomföra LIKA ledning under läsåret 21/22 samt 22/23 

Information på sektorsmöte om rutinen för personuppgiftsincidenter 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Följa upp och revidera rutiner årlige enligt SSM: sårshjul i Stratsys 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kommunicera årligen i sektorsmöte eller verksamhetsmöte för att hålla organisationen GDPR uppdaterad 

Representation i projektgrupp 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Rapporteras från projektgrupp till SSM -representation från sektor lärande 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt representation i projektet DIGframe 
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Dokumentera i DIGframe 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

kartläggning påbörjad tillsammansmed kommunens IT-strateg 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att dokumentera i DIGframe 

Projektplan DNP 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Följa de nationella riktlinjerna kring digitala nationella prov 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förbereda, federationslösning, digitala enheter, nätverk, samverkan med Tranemo kommun 
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4 Sektor välfärd 

4.1 Uppföljning av internkontrollplan 

4.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

4.1.1.1 Processer/rutiner: Strategisk kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Skapa en 
kompetensutvecklingsplan 
för sektor välfärd 

Utförs i välfärd 
ledning 

Möten i välfärd 
ledning 

Sektorchef Säkerställa att 
planen är upprättad 

Säkerställa stabilt 
ledarskap 

Görs genom att vara 
en attraktiv 
arbetsgivare, tydligt 
uppdrag och rimliga 
förutsättningar och 
bra stöd. Reflektion 
av chefsuppdragets 
komplexitet ska 
göras. 
* max ca 30 
medarbetare 
/enhetschef 
* handledning 
* utbildning 
(chefsutbildning, 
arbetsmiljö mm) 

Kontinuerligt Sektorchef Uppföljning av 
dokumentation. 

Bemannings och 
kompetensbrist 
Riskkategori 
Strategisk 

Handlingsplan för 
välfärdsteknik 

Handlingsplan 
bereds i styrgrupp 
för välfärdsteknik 
och beslutas i 
välfärd ledning. 
Förslag inhämtas 
bl.a.  från 
workshops. 

Tertial Magnus Andersson 
Neumann 

Uppföljning av 
handlingsplan. 

Säkerställa att planen är upprättad 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Här har ett stort arbete gjorts, men det finns fortfarande stora utmaningar kvar att arbeta vidare med. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I september anställdes en ny utvecklingsledare med ansvar kompetensutveckling för att samordna och driva arbetet 
framåt i samarbete med sektorns ledning. En plan enligt det politiska uppdraget för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
arbetsgivare håller på och formas. Attraktiv arbetsgivare kommer under 2022 vara ett av sektor välfärds 
fokusområden. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Frågan ses över i princip löpande, men särskilt vid varje budgetprocess. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Sektorn har de senaste åren successivt minskat på talet personal per chef och en tydlig förbättring har gjorts. 

  



Uppföljning Tertial 3 17(27)

Uppföljning av handlingsplan. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

När det gäller välfärdsteknik så finns det en handlingsplan framtagen om hur arbetet ska prioriteras och vilken teknik 
som ska anskaffas. En av sektorns systemförvaltare har ett särskilt ansvar att arbeta med handlingsplanen. För att 
forma handlingsplanen finns en styrgrupp som styr och prioriterar i arbetet med framtagandet av planen. 

Hur pengarna ska fördelas mellan olika behov av välfärdsteknik beslutades av kommunstyrelsen i april genom ett 
investeringsärende. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Enligt planen skulle en större del av investeringsmedlen använts under 2020. Men även här har pandemin påverkat 
då merparten av utvecklingsarbetet då fick stå tillbaka i förmån till pågående krisarbete. Detta är huvudorsaken till 
att ganska mycket medel ombudgeterades från 2020 till 2021. Medlen för 2022 har i stort sett gjorts åt i sin helhet 
även om mer medel än planerat fick avsättas till ny gruppstad LSS på Åsundavy. 

4.1.1.2 Processer/rutiner: Helhetsperspektiv inom sektorn. 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för brist på 
samsyn och 
samverkan mellan 
verksamheter. 
Riskkategori 
Strategisk 

Kontrollera 
implementering av 
tillitsbaserat 
förhållnings- och 
arbetssätt vid 
sektorns 
ledningsmöten. 

Ta fram strategisk 
plan för fortsatt 
implementering i 
hela sektorn 

Löpande Sektorchef Årlig uppföljning av 
kontrollaktiviteten 

Årlig uppföljning av kontrollaktiviteten 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Ett omfattande arbete har påbörjats med tillitsbaserad styrning och ledning i sektorns ledningsfunktion, dvs bland 
chefer och hos sektorstödet. Det har bl a hållits möten, seminarier, handledning och inköp har gjorts av litteratur i 
ämnet. 

Tanken var att under 2021 komma något längre i arbetet, men pandemin har tyvärr gjort att arbetet inte kunna hålla 
önskvärt tempo. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet kommer att fortgå under flera år. Det viktigaste momentet är att förankra tillitsarbetet bland samtliga 
medarbetare för att skapa ett ökat mervärde i mötet med medborgaren. 

En ny enhetschef har tillsatts på heltid som chef för sektorstödet och en arbetsuppgift för den funktionen blir att 
fungera som processledare för det tillitsbaserade arbetet. Planeringen är att arbeta fram en strategisk plan under 
2022. 

4.1.1.3 Processer/rutiner: Lokalförsörjning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Avsaknad av 
lämpliga lokaler, 
både administrativa- 
och 
verksamhetslokaler. 
Riskkategori 
Operativ 

Kontroll av 
lokalförsörjningsprocessen 

Uppföljning av ej 
verkställda beslut 

Var 3:e:månad SC Årlig kontroll av 
processen 
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Årlig kontroll av processen 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Detta arbete görs i Lokalstyrgruppen och inte specifikt på sektor välfärd. 

Ett sätt att granska resultatet i praktiken är att följa ej verkställda beslut enligt LSS och socialtjänstlagen. Dessa ska 
redovisas till kommunfullmäktige och IVO var tredje månad och där framgår att orsaken till att beslut inte kunnat 
verkställas inte i primärt beror på bristande byggprocess. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Just nu pågår en översyn av byggprocessen över större objekt i Lokalstyrgruppen. Det har visat sig under året att 
denna process behöver förstärkas för de stora byggprojekten som t ex äldreboenden. 

4.1.1.4 Processer/rutiner: Coronapandemin 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Uppföljning i välfärd 
ledning 

Genomgång av 
lägesbild och 
aktuella frågor i 
varje verksamhet. 
MAS deltar 
regelbundet. Beslut 
fattas vid behov. 

Varje ledningsmöte Magnus Andersson Uppföljning i välfärd 
ledning 

Risk att sektor 
välfärd inte kan 
utföra delar av sitt 
grunduppdrag med 
bibehållen kvalitet. 
Riskkategori 
Strategisk 

Coronamöten i 
förvaltningen 

Genomgång av 
Coronaläget i 
kommunen, samtliga 
verksamheter 

1-3 ggr/vecka Sektorchef Uppföljning av 
Coronamöten 

Uppföljning i välfärd ledning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Detta har regelbundet följts upp under hela året. Regelbundenheten och formen har löpande anpassats efter 
förutsättningarna och då framförallt utifrån vilken samhällspridning av Coronaviruset som pågått. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Frågan följs kontinuerligt och vid behov fattas nya beslut anpassade till rådande Coronaläge. 

Uppföljning av Coronamöten 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Uppföljning och analys sker kontinuerlig i forumet och i förvaltningsledningen. Intervall och form för mötena har 
hela tiden löpande anpassats efter rådande Coronaläge. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt uppföljning kontinuerligt på Coronamötena och i förvaltningsledningen. 



Uppföljning Tertial 3 19(27)

5 Sektor service 

5.1 Uppföljning av internkontrollplan 

5.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

5.1.1.1 Processer/rutiner: Mutor och bestickning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk finns att 
bisysslor kan påverka 
utförandet av 
arbetsuppgifter. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Chef ska använda 
framtagna 
dokument gällande 
mutor och 
bestickning från HR- 
funktionen. Detta 
enligt SAM- årshjul. 
Därefter ska chef 
klarmarkera detta i 
checklista. 

Dokument som finns 
framtagna av HR- 
avdelning. 

SAM- årshjul. Chef Kontroll av 
checklistor. 

Kontroll av checklistor. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Inom de 14 enheter som finns i sektor service har alla medarbetare fått ta del av av dokumentet för bisysslor. En 
dialog har skett på enheternas APT- 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

5.1.1.2 Processer/rutiner: Framtida rekryteringsutmaningar 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Hög 
personalomsättning 
- konkurrens -
 pensionsavgångar 
Riskkategori 
Strategisk 

Rekryteringsutmaning Strategisk arbeta med 
framtida 
rekryteringsutmaningar. 
Sektor service ska vara 
en attraktiv 
arbetsgivare. Arbeta 
med digitalisering för 
att delvis täcka 
pensionsavgångar. 

Kontinuerligt Servicechef Rekryteringsutmaning 

Rekryteringsutmaning 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Sektorn arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsgivare, ett arbete som nu intensifieras än mer tack vare 
det politiska uppdraget att kommunen ska vara Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

Ett särskilt arbete inom kosten har inletts där syftet är att löpande genomföra rekryteringar utifrån de förutsättningar 
som verksamheten har. Arbetet genomförs i samarbete med planeringsfunktionen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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6 Ulricehamns Stadshus AB 
Ingen risk med tillräckligt stort riskvärde blev identifierad vid riskanalysen 2021 i Ulricehamns stadshus 
AB. Därför finns heller ingen uppföljning. 
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7 Ulricehamns Energi AB 

7.1 Uppföljning av internkontrollplan 

7.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

7.1.1.1 Processer/rutiner: Kunskap och kompetens hos medarbetarna 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Utbildning och 
information 

Alla medarbetare ska 
ha minst ett 
utbildningstillfälle 
per år. Alla 
medarbetare 
genomgår 
regelbundet HLR och 
Brandutbildning. 

Löpande under året Ekonomichef Kontroll av antalet 
utbildningstillfällen 

Inträffade tillbud 
och olyckor i 
verksamheten kan 
göra att människor 
skadas. 
Riskkategori 
Operativ 

Följa gällande 
säkerhetsföreskrifter 

Medarbetarna 
genomgår 
erforderliga 
utbildningar samt 
följer gällande 
säkerhetsrutiner. 

Löpande under året Respektive ansvarig 
chef och 
skyddskommitténs 
ordförande samt 
ledningsgruppen. 

Kontroll av innehåll i 
protokoll och 
tillbudsrapportering 

Kontroll av antalet utbildningstillfällen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

På grund av pandemin har endast de nödvändigaste och tvingande utbildningarna genomförts. Det innebär att 
samtliga medarbetare inte kunnat erbjudas utbildning i önskad utsträckning. Samtliga medarbetare har genomfört en 
miljöutbildning enligt ISO 14000 och utbildning i HLR. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Under kommande år finns ett antal utbildningar inplanerade såsom YKB och heta arbeten. När samhället öppnar upp 
kommer utbildningstakten åter öka. 

Kontroll av innehåll i protokoll och tillbudsrapportering 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Under året har 14 olyckor och 24 tillbud rapporterats dock inga som medfört sjukskrivning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt fokus på området och uppmaning om att rapportera alla tillbud. 



Uppföljning Tertial 3 22(27)

8 Stubo AB 

8.1 Uppföljning av internkontrollplan 

8.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

8.1.1.1 Processer/rutiner: Fastighetsunderhåll 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för att inte 
kunna åtgärda stort 
underhållsbehov 
under de kommande 
tio åren. 
Riskkategori 
Operativ 

Underhållsplan och 
genomförda 
aktiviteter. 

Revidera 
underhållsplan. 

Årligen VD Utfall redovisas 
löpande på 
projektmöten samt 
för styrelsen. Stäms 
av mot ekonomin. 

Utfall redovisas löpande på projektmöten samt för styrelsen. Stäms av mot ekonomin. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Uppföljning av projektekonomi mot budget och status i pågående projekt sker löpande på månatliga projektmöten 
samt på styrelsemöten. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

8.1.1.2 Processer/rutiner: Miljö- och klimatförändringar 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att inte nå 
miljö- och 
klimatmål. 
Riskkategori 
Strategisk 

Årliga uppföljningar 
och handlingsplaner 
upprättas. 

Genomförande av 
åtgärder och 
aktiviteter i 
handlingsplanen. 

Löpande under året. VD STUBO Uppföljning av 
dokumentation. 

Uppföljning av dokumentation. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Stubo är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Miljö- och klimatfrågan är en av grundpelarna i bolagets strategiska mål 
och handlingsplaner som bolaget jobbar med och följer upp under året. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

8.1.1.3 Processer/rutiner: Otrygghet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Ökad upplevd 
otrygghet i 
bostadsområdena, 
ökad skadegörelse, 
kriminella gäng etc. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerhetshöjande 
insatser i 
bostadsområdena 
enligt plan. 

Belysning, 
passersystem, 
kameror mm samt 
insatser för social 
sammanhållning. 
Grannsamverkan och 
informationsutbyte 
med socialtjänst och 
polis. 

Halvårsvisa 
avstämningar. 

VD STUBO Avstämningsmöten 
halvårsvis. 



Uppföljning Tertial 3 23(27)

Avstämningsmöten halvårsvis. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Att våra bostadsområden upplevs trygga och trivsamma är ett av Stubos övergripande mål och insatser finns i 
handlingsplanen. Stubo ser också det kommande EST-arbetet inom kommunen som ett mycket viktigt arbete för att 
förebygga otrygghet och utanförskap. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

8.1.1.4 Processer/rutiner: Smittorisker för personal 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att bli smittad 
på arbetet, i 
kontoret eller ute i 
områdena. 
Riskkategori 
Operativ 

Säkerställa att 
framtagna rutiner 
efterlevs. 

Avstämningsmöten 
med uppdateringar 
över smittoläget och 
konsekvenser för 
verksamheten. 

Veckovisa eller 
månadsvisa 
avstämningar, 
beroende på 
smittoläget. 

VD STUBO Genomgång av 
protokoll 

Genomgång av protokoll 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Under pandemi-perioden har Stubo haft en intern Covid-grupp som veckovis stämt av läget i omvärlden och i 
verksamheten. Gruppen har löpande uppdaterat bolagets rutiner för minimering av smittrisker. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

8.1.1.5 Processer/rutiner: Pandemi 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för att 
pandemin kan 
påverka hela 
verksamheten. 
Riskkategori 
Finansiell 

Coronamöten med 
omvärldsbevakning. 

Coronamöten med 
omvärldsbevakning. 

Veckovisa eller 
månadsvisa 
avstämningar 
beroende på 
smittoläget. 

VD STUBO Genomgång av 
minnesanteckningar. 

Genomgång av minnesanteckningar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 
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8.1.1.6 Processer/rutiner: Radon 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk för höga nivåer 
av radon i 
fastigheterna. 
Riskkategori 
Lagefterlevnad 

Slutföra åtgärder 
och göra slutlig 
mätning. 

Slutföra åtgärder och 
göra slutlig mätning. 

Löpande under året. VD STUBO Genomgång av 
förteckning. 

Genomgång av förteckning. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Åtgärder och mätningar har genomförts. På grund av pandemin har en del insatser i bebodda lägenheter försenats.  I 
några lägenheter har åtgärderna inte gett förväntad sänkning av värdena och arbete pågår i dessa lägenheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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9 Nuab 

9.1 Uppföljning av internkontrollplan 

9.1.1 Uppföljning av kontrollaktiveter 

9.1.1.1 Processer/rutiner: Ägardirektiven 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Ägardirektiven 
behöver utgå från en 
gemensam målbild 
med förvaltningen, 
ibland krockar 
målen. 
Riskkategori 
Strategisk 

Frågan tas upp av 
VD med styrelsen 
och VD i 
moderbolaget. 

Möte med VD och 
NUAB:s styrelse och i 
moderbolaget samt 
dess styrelse. 

Möte med VD och 
NUAB:s styrelse och i 
moderbolaget samt 
dess styrelse. 

VD Uppföljning av om 
frågan om 
ägardirektiv är 
hanterad. Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Uppföljning av om frågan om ägardirektiv är hanterad. Kontroll av minnesanteckningar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Dialog finns 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.1.2 Processer/rutiner: Kommunikation 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Dagligen kontrollera 
flödena på sociala 
medier 

Bemöter 
kommentarer, men 
är de negativa styrs 
de över till personlig 
kontakt i andra 
kanaler. Eventuellt 
ta bort stötande 
kommentarer. 

Dagligen Kommunikatörerna Genomgång av 
gjorda 
skärmdumpar. 

NUAB som varumärke 
kan försämras. 
Riskkategori 
Operativ 

Kommunikation 
gentemot media och 
allmänheten. 

Återkommande 
diskussion om 
agerande gentemot 
media och 
allmänheten vid 
personalmöten samt 
mediaträning. 

Vid personalmöten 
och på förekommen 
anledning. 

VD Håller oss 
uppdaterade och 
följer 
policydokumentet. 

Genomgång av gjorda skärmdumpar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Pågående arbete 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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Håller oss uppdaterade och följer policydokumentet. 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Pågående arbete 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.1.3 Processer/rutiner: Säkerhetsarbete 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Svårigheter att 
hantera hotfulla 
och/eller påverkade 
personer. 
Riskkategori 
Operativ 

Dialog med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen kring 
rutiner och åtgärder. 

Turistkommunikatör 
och 
centrumutvecklare 
har dialog med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen kring 
rutiner och åtgärder. 

Möte bokas under 
året. 

Turistchef Uppföljning av 
kontakter med 
kommunens 
säkerhetssamordnare 
samt polisen samt 
att det förebyggande 
arbetet är igång. 

Uppföljning av kontakter med kommunens säkerhetssamordnare samt polisen samt att det förebyggande 
arbetet är igång. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Har varit stökigt kring stationshuset i sommar med flera påverkade personer 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.1.4 Processer/rutiner: Bemanning 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att 
arbetsbelastning blir 
för hög för 
medarbetarnas hälsa 
och kvalitet på 
arbetsresultat. 
Riskkategori 
Operativ 

Uppföljning av 
arbetsbelastning 

Prioritering av 
ärenden 

Löpande under året VD Uppföljning av 
verksamhetsplanen 

Uppföljning av verksamhetsplanen 

Status 

 Kontrollaktiviteten är genomförd 

Uppföljning och analys 

Avstämningar med personal hålls regelbundet 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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9.1.1.5 Processer/rutiner: Bidrag och stöd 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att NUAB, 
kommun och 
näringsliv går miste 
om möjligheten till 
utvecklingsarbete 
genom olika bidrag 
och stöd. 
Riskkategori 
Finansiell 

Frågan om en 
samordnare i 
kommunen stäms 
av med VD 
Ulricehamns 
stadshus AB. 

Koncernledningsmöten Vid 
koncernledningsmöten. 

VD NUAB Kontroll av 
minnesanteckningar. 

Kontroll av minnesanteckningar. 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

På lokal nivå åtgärdad, vi har anställt projektsamordnare på 20% 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

9.1.1.6 Processer/rutiner: Organiserad brottslighet 

Risker Kontrollaktiviteter Hur När Vem kontrollerar Uppföljning 

Risk att hot och 
påtryckningar kan 
förekomma då 
organiserad 
brottlighet vill 
etablera sig i 
kommunen. 
Riskkategori 
Operativ 

Bakgrundskontroll 
och kommunikation 
med tilltänkta 
köpare av 
fastigheter ska 
göras i de fall man 
inte känner till 
köpare och 
verksamhet. 

Bakgrundskontroll 
görs med hjälp av 
nätverket i BRB. 

Vid behov. VD NUAB Kontroll av 
minnesanteckningar 

Kontroll av minnesanteckningar 

Status 

 Kontrollaktiviteten delvis genomförd 

Uppföljning och analys 

Pågående arbete 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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1.1 Budgetuppdrag 2018 

1.1.1 Mer hållbart samhälle 

1.1.1.1 Sektor välfärd 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Ett arbete kring fritidsbank pågår och det har förts olika samtal kring lokalisering och drift. Lokalisering vid Övre 
skog är inte aktuellt. 

Överskottslagret bytte lokaler vid årsskiftet 2021-2022, vilket kan möjliggöra ökad återvinning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt arbete och dialog har inte resulterat i något konkret, men behöver fortsätta diskuteras för lösning 
tillsammans med Fritid. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor välfärd. Utred förutsättningar för mer hållbart samhälle. 
Att förändra vårt vardagsliv så att det blir mer långsiktigt hållbart med förändringar som känns rimliga är en av vår 
tids stora utmaningar. Ulricehamns energi har tidigare presenterat förslag på ett så kallat Återbruk vid Övre skog. 
Förvaltningen har också i särskild utredning tittat på möjligheterna att införa så kallad Fritidsbank - ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar - i kommunen. 
Båda dessa förslag ligger inom ramen för det hållbara samhället, både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om dessa verksamheter kan sammanföras organisatoriskt i kommunen och 
kanske även geografiskt för att på så sätt minska administrativa kostnader för verksamheterna. 
Förvaltningen ska även överväga samarbeten mellan olika verksamheter som syftar till att få människor i 
sysselsättning. Det omfattar bland annat daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten. (Redovisas kvartal 1 2018) 

1.2 Budgetuppdrag 2019 

1.2.1 Handlingsplanen för miljöberedningen 

1.2.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Förslag till handlingsplan är framtagen och dialog pågår inför en politisk behandling. En kostnadsberäkning har 
tagits fram för genomförande av den politiskt beslutade miljöstrategin. Strategin är omfattande och handlingsplanen 
därav resurskrävande. Dialog om revidering av förslaget pågår i syfte att hantera miljöstrategin inom befintlig 
budgetram 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Handlingsplanen för miljöberedningen skall presenteras under året. 

1.2.2 Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas. 

1.2.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

14 januari 2021 slutredovisades uppdraget i form av en rapport för kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: Kanslifunktionen. Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas att också gälla att utreda en om- och 
tillbyggnad av Stenbocksskolan och Ätradalsskolan samt att man i övriga utredningsdelar inkluderar elevens 
perspektiv för stärkt trygghet, hälsa och ökad måluppfyllelse. 
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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 inom förskolan är genomförd. Ökad grundbemanning finns idag inom vissa 
förskolor men inte andra. De förskolor som har ökad grundbemanning har arbetssätt som gör att det inte leder till 
ökade kostnader. Ett fortsatt arbete pågår för att uppnå ökad grundbemanning även inom övriga förskolor. Andelen 
timavlönade inom förskolan var 2021 ca 5%. 

Arbetet med att utreda ökad grundbemanning inom grundskolan och gymnasiet har blivit försenat med anledning av 
pandemin. Det är också mer komplext mot bakgrund av kompetenser, behörigheter och ferier. Inom grundskolan har 
arbetet startat och någon skola har kommit längre än någon annan. Grundskolan har låga nivåer med timavlönade, 
ca 3% 2021, vilket innebär att utrymmet för ökad grundbemanning inte är så stort. Arbetet kommer fortgå under 
2022. Gymnasiet har inte påbörjats och mot bakgrund av den låga andel timavlönande, ca 1 % 2021, är det tveksamt 
om ökad grundbemanning är möjlig. 

 Beskrivning 

Ansvar: planering. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ökad grundbemanning genom omvandling 
av vikarier till fasta tjänster inom lärandet. 

1.3.2 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 

1.3.2.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i juni 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark 
med möjlighet till andelsägande. 
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1.3.3 Värna den biologiska mångfalden. 

1.3.3.1 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. 

Park & skog har under året ställt om ytterligare ca 15 000 kvm till höggräsytor vilket främjar den biologiska 
mångfalden. Enheten har kommunicerat med sektor lärande om var lämpliga platser för de yngre barnens 
insektshotell kan placeras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
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. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Ulricehamns kommun värnar om biologisk mångfald, humlor och övriga insekter som 
behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper oss att producera näringsrik mat. Vi vill att 
kommunen ställer om en del av de kommunala gräsytorna för att gynna vilda blommor till mat för humlorna. 
Dessutom vill vi bjuda in skolorna till att producera insektshotell för humlornas vinterdvala. Detta för att fånga 
främst de yngre barnens engagemang. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa om en del av våra 
kommunala gräsytor för ovanstående ändamål. 

1.3.4 Funktionshindersäkra Ulricehamns city. 

1.3.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i mars 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. Ulricehamns city skall vara tillgängligt för alla. Idag ser förutsättningarna för detta lite olika ut 
beroende på var i city du befinner dig. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att skapa ett 
tillgängligt city och vilka kostnader detta kan medföra. 

1.3.5 Översyn av den kommunala organisationen. 

1.3.5.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Del ett av uppdraget är inte påbörjat i större utsträckning vilket till stor del beror på pandemin samt att ny 
kommunchef tillträdde under våren 2021. Dock har en del mindre analyser och åtgärder vidtagits men någon större 
genomlysning av extern part är inte påbörjad. När det gäller del två och det som avhandlar andelen medarbetare per 
chef har en analys påbörjats av HR-chef. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Om antalet medarbetare per chef ska minskas kommer detta innebära en förtätning av chefer vilket medför en 
kostnad. 

Beskrivning 

Ansvar: KLS. Förvaltningen får i uppdrag att genomlysa den kommunala förvaltningsorganisationen utifrån två 
aspekter; dels se över möjliga kostnadseffektiviseringar, dels se hur likvärdigheten ser ut avseende antalet 
medarbetare per chef. I den första delen ska externt konsultstöd nyttjas. Den närmare utformningen av uppdraget 
bestäms i samråd med kommunstyrelsens ordförande. 
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1.3.6 Översyn av investeringsbudget. 

1.3.6.1 Ekonomi 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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

Beskrivning 

Ansvar: ekonomi. Förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaderna för våra investeringar för att säkra att vi har en 
kostnadseffektiv process och slutresultat. Detta är en stor utmaning framöver. Vi behöver genomlysa hur vi kan 
effektivisera och minska kostnaderna på både stora och små investeringar. Uppdraget skall redovisas i god tid innan 
budgetbeslut 2021 och löpande delredovisas i budgetutskottet. 

1.3.7 Skapa servicepunkter och sociala mötesplatser tillsammans med 
föreningslivet runt om i kommunen. 

1.3.7.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Uppdraget omhändertas inom ramen för samverkan med civilsamhället. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framöver ska utbildning och studiebesök ske för att öka kunskapen kring implementeringen av servicepunkter. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden. De är ett viktigt nav 
för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga 
mötesplatsen i en by/ort. Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till 
centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framför allt vinster i 
form av tid och ekonomi för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens 
invånare. Förvaltningen får i uppdrag att implementera detta i det pågående arbetet med 
överenskommelser med den ideella sektorn. 

1.3.8 Handlingsplan Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. 

1.3.8.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Arbetet slutfört, handlingsplanen inskickat för politiskt beslut 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förbereda förvaltningen för att genomföra handlingsplanen 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare. 
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1.3.9 Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor. 

1.3.9.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

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. 

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. 

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 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. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. En vanlig uppfattning är att dålig kvalitet på maten gör att eleverna slänger mycket mat. Det 
är fel. Det slängs faktiskt mest mat de dagar som elevernas favoriträtter serveras. Det är nämligen stress som är den 
största orsaken till matsvinn i skolan. Förvaltningen får i uppdrag att se över hur man kan förändra miljön i 
skolmatsalarna och minska elevernas upplevda stress vid måltiderna. 
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1.4 Budgetuppdrag 2021 

1.4.1 Likvärdighet inom förskolan 

1.4.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning på samtliga förskolor utifrån: 

 Antal barn på förskolor 
 Lokalernas standard – kopplat till Funktionsprogram 
 Utemiljö 
 Lokalförsörjningsplan 
 Kostnad kommunal förskola (Kolada) 
 Personaltäthet (Kolada) 
 Årsarbetare förskolan (Kolada) 
 Utbildningsnivå hos anställda 

Analys 

Det är en stor variation i storlek på kommunens förskolor. Den minsta har 20 barn inskrivna och den största 131 
barn.  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. De stora 
enheterna Tre Rosor, Totus, Lyckan och Stadsskogen i centralorten är moderna i sin utformning och i stort uppfyller 
de krav i funktionsprogrammet. 

En liten enhet som Träskon i Trädet, inryms i en enkel modulbyggnad. Lingontuvan i Grönahög 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 förskolorna. 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. 

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. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. För att vara en attraktiv inflyttningskommun är förskolan en viktig parameter för hela 
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga förskolor skall finnas kvar på de orter de finns idag. Vi vill 
därför att det utreds hur vi kan anpassa våra förskolor så att vi säkerställer att det finns en likvärdighet oavsett var 
förskolorna är geografiskt placerade. 
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1.4.2 Kompetenscentrum för särskolan 

1.4.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Kommentar: 

Verksamheten har skrivit en rapport och presenterat den vid olika tillfällen. I rapporten finns förslag på inriktning. 

En samsyn finns med politiker och verksamhet att det uppdraget handlar mer om ett "mentalt rum". 

Sektorn behöver knyta särskoleverksamheten till ett lärosäte för fördjupad kunskap och eventuell forskning. Kontakt 
har tagits med Högskolan i Kristianstad. 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. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Särskoleverksamheten inom grundskolan är idag lokaliserade på flera olika ställen. 
Utred om vi kan skapa ett samlat kompetenscentrum för grundsärskolan. 

1.4.3 Genomförande av detaljplaner 

1.4.3.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget slutredovisades politiskt i februari 2021. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor MSB. För flera år sedan togs det fram en detaljplan för ett område med bostäder utmed Väpnarevägen 
i Nitta. Arbetet för att färdigställa tomter för försäljning genomfördes aldrig. Sedan motorvägen öppnades har västra 
delen av kommunen fått ett ökat intresse för inflyttning. Därför ger vi uppdraget att färdigställa dessa tomter för att 
kunna försäljas. 

1.4.4 Inventering av invasiva arter 

1.4.4.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

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 skog  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 genomföra kartläggningen utan extra resurser behöver 
till under ett år. . 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. 
De kan också orsaka stora negativa effekter på jord‐ och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Främmande 
arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter 
trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. 
Vi vill att förvaltningen presenterar en plan och en kostnad för ett arbete att bekämpa invasiva arter. 
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1.4.5 Bygga klimatsmart och miljövänligt 

1.4.5.1 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. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor service. Kommunen står inför ett antal nybyggnationer och det är nu vi har möjlighet att ta fram 
riktlinjer för byggande. 
Vi vill ta fram riktlinjer för hur vi kan bygga klimatsmart och miljövänligt. 

1.4.6 Campus Ulricehamn 

1.4.6.1 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 välfärds samt sektor lärandets 
verksamheter. I arbetsgruppen finns NUAB och Stubo med. 

NUAB har gjort en undersökning hos lokala entreprenörer, sektor lärande och sektor välfärd ska ta det vidare inom 
kommunens förvaltning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet har haft en paus. Ytterligare instruktion för fortsättningen inväntas. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Utveckla Ulricehamn till en attraktiv boendeort för studenter. För varje student som bosätter 
sig i Ulricehamns kommun finns en potentiell medarbetare. Vårt geografiska läge mellan två högskoleorter skapar bra 
förutsättningar. 
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1.4.7 Näringslivsklimat 

1.4.7.1 Kommunledningsstab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet är pågående och kan aldrig ses som avslutat. Många olika insatser inom ramen för uppdraget är genomförda 
vilka mynnat ut i en näringslivsstrategi. Strategin syftar till bättre företagsklimat med mer nöjda företagare, nya 
arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Strategin ska leda till en åtgärdsplan som ytterligare ska förstärka arbetet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Då arbetet är pågående identifieras åtgärder efter hand men några av de som identifierats hittills är behovet av en 
samordnare för samverkan skola arbetsliv, än bättre förutsättningar för UF-företagande, större kommunalt 
deltagande på de evenemang som erbjuds där näringslivet deltar samt tätare samarbete NUAB-förvaltningen. 

Beskrivning 

Ansvar: KLS. En arbetsgrupp behöver skapas med olika kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre 
näringslivsklimat. Ulricehamns kommun behöver öka sin attraktion som företagsvänlig kommun. Målet är att skapa 
bättre förutsättningar för ett förbättrat företagsklimat och för mer nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade 
skatteintäkter i Ulricehamns kommun. 

1.4.8 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever med behov 
av särskilt stöd 

1.4.8.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Under 2020 gjordes en granskning av KPMG. Granskningens syfte var att översiktligt pröva om kommunstyrelsen 
erbjuder en likvärdig skola till eleverna inom grundskolan. 

Utifrån rapporten går det att konstatera att  Ulricehamns kommun ligger lägre kostnadsmässigt från medelvärdet i 
riket och för liknande kommuner. 

Till 2020 tillsköts det medel från politiken lokalt med 1 300 tkr för en skolsköterska och en skolkurator. 

Den specialpedagogiska kompetens i elevhälsan utgörs av de specialpedagoger och speciallärare som finns anställda 
på varje skola samt av den centrala elevhälsans specialpedagoger. Det finns 25 speciallärare/specialpedagoger i 
kommunen fördelade över grundskola, gymnasium, flexgrupper och särskolan. Några av dem har delade uppdrag och 
siffran anger ungefärligt antal personer, inte antal tjänster. De arbetsleds av respektive rektor. På centrala elevhälsan 
finns fyra heltidsanställda specialpedagoger. Specialpedagogisk kompetens ingår i skolans elevhälsoteam och utför 
pedagogiska utredningar, deltar i utvecklingsarbete och undervisar. I samverkan med resten av elevhälsan arbetar 
man med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd tar sin utgångspunkt i 3 
kap. 7 § Skollagen. För att bedöma om en elev har rätt till särskilt stöd ska elevens behov utredas. Utredningen ska 
göras ihop med elevhälsan. För att kunna genomföra det uppdraget behöver elevhälsan finnas på plats. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Att elevhälsans resurser i första steget utökas så att de ligger på samma nivå som liknande kommuner. 
Tillskott om 2 300 tkr behövs för att ligga kostnadsmässigt som liknande kommuner. Behov finns att utöka 
elevhälsan med ytterligare en tjänst skolsköterska och skolkurator. 

 Grundtilldelningen av elevhälsoresurs på de mindre skolenheterna ska upp i nivå eftersom omfattningen av 
elevhälsa kräver en viss grundbemanning oavsett skolans elevantal. 

 Finna en samsyn i kommunen i att dels arbeta med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
och dels att elevhälsan främst ska verka förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär bland annat att, 
stärka rektors förmåga och förutsättningar att leda elevhälsoteamet lokalt. samt att  elevhälsan ska kunna 
arbeta som samlad elevhälsa, i nära och direkt kontakt med övrig personal vid skolan. Man bör kunna sitta 
ner och samlat diskutera så att de olika professionernas perspektiv kommer skolan till del samt utföra det 
arbete som sedan följer. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att stärka elever 
med behov av särskilt stöd. Detta gäller både får de som behöver ytterligare hjälp för att uppnå godkända resultat, 
likväl för elever som behöver mer utmaning i sin skolgång för att inte tappa intresse och engagemang. 
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1.4.9 Utveckla möjligheten att forma en så kallad företagsgrupp inom daglig 
verksamhet 

1.4.9.1 Sektor välfärd 

 Uppfyllt 

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 brukarna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Brukarnas behov av lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser är det som är det avgörande och inte enskilda 
föreningars intressen. Det bedömdes även vara svårt att vara rättvis, då fler skulle vara intresserade av att få hjälp 
med vissa uppgifter och ofta säsongsbetonade vilket innebär svårigheter att täcka upp med lämpliga uppgifter övriga 
delar av året. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

 Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att inom daglig verksamhet utveckla möjligheten att forma en så 
kallad företagsgrupp, vilket jobbar mot civilsamhället för att hjälpa och stötta de föreningar som behöver praktiskt 
stöd. 

1.4.10 Ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten och 
vuxennärvaron i skolan 

1.4.10.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

 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 

Ekonomisk Kalkyl 

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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Beskrivning 

Ansvar: Sektor lärande. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att öka lärartätheten 
och vuxennärvaron i våra skolor. Detta skall göras genom att införas lärarassistenter som bland annat avlastar 
lärarnas administrativa arbete. Vi ser även ett behov av att återinföra skolvaktmästare, då det är viktigt att i så stor 
utsträckning som möjligt alltid finns vuxennärvaro i skolan. Detta för att både lugna elever men även få en höjd 
standard på underhållet i kommunens skolor. 

1.4.11 Se över möjligheten att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt 
vård- och omsorgsboende 

1.4.11.1 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 tillsatte under året en arbetsgrupp som leddes av socialchef för att se över frågan. I arbetsgruppen har 
ingått ett antal funktioner från ekonomi, juridik, fastighet och från kommunledningsstaben i form av boendestrateg 
då frågan måste belysas utifrån flera olika aspekter. 

Arbetsgruppen har gjort en delredovisning till den politiska ledningen där det anges att det föreligger inga hinder att 
låta någon annan aktör bygga och/eller driva boendet och att det finns ett antal olika varianter att hantera frågan på. 
Detta framgår bl a via en jämförelse med andra kommuner. Arbetsgruppen inväntar nu en politisk återkoppling om 
en inriktning hur frågan ska hanteras vidare. 

Beskrivning 

Ansvar: Sektor välfärd. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva 
ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området i Bergsäter. Detta för att minska belastningen på kommunens 
investeringsbudget. 
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1.5 Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

1.5.1 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns 
kommuns inne- och utemiljöer. 

1.5.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet fastighet har under 2016-2017 genomfört ett projekt där tillgängligheten i kommunens lokaler kartlagts. 
Resultatet från kartläggningen finns dokumenterat i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en databas som erbjuder 
information om tillgängligheten i vardagen för invånare och besökare. Syftet med inventeringen är framförallt att 
informera externa besökare om hur det faktiskt ser ut i lokalen, men också att upptäcka brister i tillgängligheten som 
behöver åtgärdas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Verksamhet fastighet arbetar med att förbättra tillgängligheten i våra fastigheter kopplat till beredningens 
måldokument om delaktighet genom att behoven kartläggs och därefter förs in i budgetprocessen. Under 2019-2020 
genomfördes åtgärder på Lassalyckan, Ulricehamns Resurscenter, Ryttershov och Stadshuset. Höjdgatan och 
Bogesundsskolan planeras under 2021-2022. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer. Klart 2016. 
Förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler. Klart 2014 
Förbättra den fysiska tillgängligheten till kommunens ute-lekmiljöer för barn. Klart 2014 och löpande. 
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1.6 Biblioteksplan 

1.6.1 Ulricehamns kommun vill stärka den lokala demokratin. 

1.6.1.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket arbetar med åtgärder och aktiviteter för att inspirera till läsning och öka läs- och språkförståelsen. Till 
exempel bokprat, lovaktiviteter, skyltning, boktips på sociala medier, läscirklar. Coronapandemin har medfört att 
programverksamhet i form av författarbesök och liknande inte har kunnat genomföras. Mediebeståndet hålls aktuellt 
och fräscht samt medieinköp sker kontinuerligt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska arbeta läsfrämjande och stärka litteraturens ställning. Tidsram: 
Planperioden 

1.6.2 Ulricehamns kommun vill stärka medborgarnas digitala delaktighet 
och medie- och informationskunnighet. 

1.6.2.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Medborgarnas digitala kompetens och den digitala klyftan har varit i fokus under året. Pandemin och stängda 
bibliotek har gjort det svårt för många som inte har haft tillgång till tekniken och kompetensen. Bibliotekets 
tekniksupport har inte kunnat genomföras på grund av risk för smittspridning men personalen har svarat på frågor 
om it och bibliotekets digitala tjänster vid behov. När biblioteken var stängda för besök tillåts ändå bokningar av 
publika datorer då det fanns ett behov i samhället att få tillgång till digitala tjänster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arrangera föreläsningar kring källkritik, faktaresistens och konspirationsteorier. 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. MIK-verksamhet ska utvecklas på biblioteken, med ett särskilt fokus på det digitala. 
Tidsrama. Årligen. 

1.6.3 Ulricehamns kommun utvecklas genom närvaro i hela kommunen. 

1.6.3.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

De åtta landsbygdsbiblioteken har haft öppet, men bitvis hög frånvaro på grund av sjukdom och VAB har medfört 
tillfälliga stängningar för att fördela personal till huvudbiblioteket. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Bibilioteksutbildad personal leder arbetet på kommunens bibliotek. Tidsram: 
Planperioden. 
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1.6.4 Ulricehamns kommun utvecklas genom det livslånga lärandet. 

1.6.4.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket stöttar det livslånga lärandet genom att ge service till studenter på eftergymnasiala utbildningar genom 
medieförsörjning. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska arbeta med att stötta det livslånga lärandet. Tidsram: Årligen. 

1.6.5 Ulricehamns kommun skapar platsutveckling med identitet genom 
samarbete. 

1.6.5.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På filialbiblioteken har samverkan mer med föreningsliv och civilsamhället på orten påbörjats. Coronapandemin har 
dock försvårat utvecklingen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska samverka med civilsamhället och andra aktörer. Tidsram: Årligen. 

 

1.6.6 Ulricehamns kommun skapar kreativa mötesplatser för kultur och 
samhällsutveckling. 

1.6.6.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteket arbetar med att vidga deltagandet och öka delaktigheten genom bland annat uppsökande verksamhet och 
samarbete med föreningar. Biblioteket bjuder in till delaktighet via de sociala medierna. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska arbeta för att öka delaktigheten och vidga deltagandet. Tidsram: 
Årligen. 
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1.6.7 Ulricehamns kommun bygger samhället baserat på tillgänglighet för 
alla. 

1.6.7.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteken arbetar för en likvärdig tillgång på information, kultur och kunskap genom tillgängliga lokaler runt om i 
kommunen, anpassade medier och  information samt digitala tjänster dygnet runt, personlig service och 
programverksamhet för särskilda grupper. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla samarbetet och servicen för personer med funktionsvariationer, främst barn och unga 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska arbeta för en likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. 
Tidsram: Årligen. 

1.6.8 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd 
verksamhet. 

1.6.8.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Samtliga grundskolor har tillgång till skolbibliotek av skiftande kvalitet. 
Under året har Skolbiblioteksplanen för grundskolan reviderats. 
Omfördelning av uppdrag mellan utbildade skolbibliotekarier inom grundskolan så att alla skolor får en likvärdig 
tillgång till utbildade skolbibliotekarier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utökning av medel i tilldelad budget 2022 för att göra inköp av skolbibliotekslittetratur. 
 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor lärande. För rektor, gymnasium, vuxenutbildning gäller: Skolbibliotekets verksamhet används 
som en del i  undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. För rektor, 
grundskola gäller: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. Eleverna i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Tidsram: Planperioden 
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1.7 Handlingsplan för jämställdhet 

1.7.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.7.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget är omhändertaget genom att en checklista för jämställdhetsgranskning tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Checklista/vägledningen kommer att integreras i manual för framtagande av styrdokument. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Tema 1 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Insats: Bidra med metod och kunskapsunderlag 
för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå. 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 
som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet uppnås i första hand genom att uppmärksamma chefer på behovet av att underlätta för medarbetare att förena 
yrkesliv med ansvar för barn. Detta torde medverka till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
därmed till att stärka oss i konkurrensen om arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ledarskap genom att de chefer som har egna barn föregår med gott exempel och att övriga uppmärksammas på 
kommunens hållning i denna fråga. 

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. 2. Förvärvsarbete och föräldraskap 

Åtgärd/Insats  Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram och kommunicera regler angående 
förläggning av möten på arbetsplatsen på sådan 
tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 
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1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 
att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 
kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Övergripande syfte: Kartläggning, kunskapsspridning och samordning.  
 
Förvaltningen behöver kartlägga barnfattigdomen, samordna insatser och följa upp dem utifrån barnkonventionens 
syfte. Det är ett arbete som bör hållas ihop centralt och möjligheten till en centralt placerad funktion ska utredas. 

  



Uppföljning Tertial 3 22(44)

1.10 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.10.1 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande 
extremism är organiserat utifrån ansvar och roller 

1.10.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Plan mot våldsbejakande extremism implementeras via lokala BRÅ och arbetsgruppen mot organiserad brottslighet. 
Representanterna informerar i sina respektive verksamheter men viss implementering kvarstår. En ny riktlinje för 
arbetet mot våldsbejakande extremism är framtagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.2 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 
lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.10.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Beslut om att använda arbetsmodellen effektiv samordning för trygghet, EST,  är taget. Upphandling av systemstöd är 
genomfört och arbetet med implementering av arbetet pågår i samverkan med polis och näringsliv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.3 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.10.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Genomfört genom arbetsmodells Effektiv samordning för trygghet, EST 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.10.4 Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig 
med frågor kring våldsbejakande extremism 

1.10.4.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.5 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot 
våldsbejakande extremism 

1.10.5.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.11 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.11.1 Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, 
Landsbygdsalliansen och näringsliv. 

1.11.1.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under föregående år har vi trots pandemin varit delaktiga i Landsbygdsalliansens styrelsemöten och därigenom 
beviljat, betalat ut kostnadskrävande projekt till utvecklingsgrupperna. 

Det har startats en variant av En Dörr In där en grupp bestående av representanter från Park & Skog, Gatu&Väg och 
Petra Grönhaug som är samordnare. Jag sitter med som representant från NUAB och LAU. 

NUAB. Dels för att utreda vem som äger frågan, dels hur man kan hjälpa till på bästa sätt. Utvecklingsgrupperna 
känner att man är åsidosatt och inte får det stöd man efterfrågar. Syftet är att kunna hantera dessa frågor på ett bättre 
organiserat sätt. 

Via En Dörr In lyfter vi även behovet av mark och lokaler på landsbygden. Finns en egen punkt på dagordningen om 
det. Det har kommit till sedan jag blev aktiv. 

Vi har som ett pilotprojekt om utveckling av Hökerums centrum med lekplats, grillplats, torghandel etc. 

Landsbygdsalliansen har som avsikt att under föregående år och detta år öka synlighet och aktiviteter för att främja 
samarbete mellan utvecklingsgrupper, kommun och landsbygdsalliansen. Vara en aktiv förening/nätverk för 
utveckling av landsbygd och kommunikation mellan kommun och dess utvecklingsgrupper. 

Projekt Samverkan mellan kommun och civilsamhället fortgick under föregående år, det genomförs en 
sammanfattning av det stormöte som hölls under hösten 2021. Man skall nu välja ut ett par områden som man 
fokuserar på och utvecklar under året. Ett hittills lyckat projekt som kommer medföra positiv utveckling för 
kommunikation mellan kommun och civilsamhället. 

Har ett tätare samarbete med AME genom feriejobb och Ung Drive som ger möjlighet till att prova på eget 
företagande under sommarlov. 

Ser att man behöver samarbeta mer genom skola, utbildning och förvaltningar för att bemöta näringslivets behov av 
arbetskraft, anpassa utbildningar för att tillgodose det. Näringslivet är i stort behov av arbetskraft för att kunna 
expandera och utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Man hör att många föreningar har haft det svårt under pandemitiden och man lider ekonomiskt, engagemangmässigt 
och aktivitetsmässigt. Därav har det varit relativt svårt att få den kontakt med civilsamhälle och näringsliv som 
behövs för att fortsätta utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att växla upp under året då nya möjligheter ges för det 
efter hinder med pandemin 

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 

1.11.2 Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på 
landsbygden. Marknadsundersökning av landsbygdsboende. 

1.11.2.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete med projektet Tomma hus är uppstartat. Marknadsföring av landsbygdsboende sker också. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Beskrivning 

Asvar: NUAB.  
Strategiområde: Boende. 
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1.11.3 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhälle möts. 

1.11.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

En överenskommelse är framtagen. Möten med deltagare från kommunen, näringslivet, föreningslivet och 
civilsamhället har genomförts under året, framförallt digitalt men även något fysiskt möte. Arbetet har styrts av en 
samrådsgrupp med representation från politisk ledning, förvaltningen och från frivilligorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjer för idébaserat offentligt partnerskap kommer under 2022 presenteras för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli.  
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 
 
Ta fram en överenskommelse mellan kommunen, föreningslivet i Ulricehamns kommun och NUAB. (Budgetuppdrag 
2018) 
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1.12 IKT-plan 2020 

1.12.1 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det 
ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

1.12.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom Sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en röd tråd från förskola upp till vuxenutbildningen vad gäller 
förutsättningar och likvärdighet. Efter några års arbete befinner sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan till 
vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg. 

I förskolan finns minst en dator och två lärplattor per avdelning. 

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

I fritidshemmet finns det minst en dator och lärplatta per avdelning samt hos ansvarig pedagog i verksamheten. 

Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång till en personligt knuten digital 
enhet. 

Tillgång till trådlöst nätverk finns på alla skolenheter. ' 

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

LITS (Lokalt IT Stöd) handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, lösenordbyten och frågor 
kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också garantiärenden, ominstallation och viss programinstallation. 
Elevdatorerna hanteras helt av LITS. 

IKT-pedagoger tillsätts av respektive rektor. I förskolan ingår uppdraget i deras ordinarie tjänst. I grundskola F-6 
finns ett utpekat IKT-ansvar hos några av skolornas förstelärare. I grundskola 7-9 finns i dagsläget en och en halv 
tjänst. Dessa är fördelade med en tjänst på Stenbocksskolan och en halv tjänst på Ätradalsskolan. 

På skolområde Tingsholm finns 3 IT-samordnare fördelat på nationellt program, vuxenutbildning samt särskola. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av digitala enheter bland fritidshemspersonal. 

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

Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov digitalt. Det är viktigt att säkerställa 
kapacitet för framtida krav. 

Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn.  Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-
pedagoger 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.12.2 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten. 

1.12.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.12.3 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter 
och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse 
och utvecklad digital kompetens. 

1.12.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.13 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

1.13.1 DATE – ett pedagogiskt verktyg 

1.13.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

DATE är ett lärmaterial för alla barn oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för den 
ordinarie förskoleverksamheten. Materialet kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet såväl som det främjande 
likabehandlingsarbetet. DATE lärmaterial för förskolan ger pedagoger och barn möjlighet att tillsammans arbeta för 
en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig förskolemiljö. 

Rektorer arbetar nära specialpedagogerna för att implementera och utbilda i lärmaterialet i förskolorna. Målet är att 
samtliga förskolor ska arbeta med detta som en norm i verksamheten. En förutsättning för att arbetet ska bli 
framgångsrikt är att det är en stabil personalgrupp där man kan arbeta med kompetensutvecklingen över tid. 

Samtliga förskolor har påbörjat arbetet men har kommit olika långt. En del har fått ta ett omtag på grund av 
personalomsättning. Pandemin har också utmanat, då det påverkat möjligheten för  att avsätta tid för 
kompetensutveckling. Trots detta så hänger förskolorna i och ut och målsättningen är att alla ska genomföra 
kompetensutvecklingsinsatsen och arbetssättet ska bli en norm. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.2 IKT-plan 

1.13.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.3 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 

1.13.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolverksprojektet pågår och samplaneras med Högskolan Väst. Tidsplanen är att arbetet inklusive dess ingående 
delar ska avslutas och implementeras fullt ut under hösten 2022. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.13.4 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

1.13.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Handlingsplan för matematik är framtagen och håller på att implementeras. Arbetet har startats upp under hösten 
2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
I första skedet implementeras planen på samtliga grundskolor under läsåret 20/21 och resultat i matematik följs upp 
vid läsårets slut våren -22. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.14 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 

1.14.1 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 
9 och att detta värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa 
i riket). 

1.14.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i matematik började gälla hösten 2020. Först efter läsåret  21/22 är det 
möjligt att kunna analysera på en djupare nivå. 

KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) för 2021 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 90.9 % vilket 
är en liten försämring med resultaten 2020. 

KKiK  för 2020 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 92 % vilket är en ökning från 2019 med 
3,2 %. (88,8%). De senaste tre åren (2018-2019-2020) har resultaten för elever i åk 6 legat bland de 25 % 
kommunerna i riket med bäst resultat. 

 
KKiK för 2021 visar att elever i åk 9 med lägsta betyget E i matematik är 90.3 % och efter sommarskola är resultat 
92,1%. 
 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik förväntas ge en effekt med ökat meritvärde i matematik i åk 6 och 
åk 9 för att då ligga i den övre kvartalen. (Bland de 25 % bästa i riket) 

KKiK 2021 visar att eleverna i åk 6 fortsatt ligger bland de 25 % kommunerna i riket med bäst resultat. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.14.2 Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre 
betygsstegen (jämför med ingångsvärde ht 2019). 

1.14.2.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 
Planen började gälla hösten 2020 och det är därför svårt att göra jämförelser. 

Betygsresultat juni 2021 visar på att 
90,9 % av eleverna i åk 6 når lägsta betyg E 
90,3 % av eleverna i åk 9 når lägsta betyg E, efter sommarskola är siffran 92,1% 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet fortsätter och nästa år kan fler jämförelser göras. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.14.3 Att senast i juni 2024 ska finnas en minskad diskrepans mellan betyg 
och nationella prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med 
ingångsvärde vårterminen 2018. 

1.14.3.1 Sektor lärande 

 Ej påbörjad 

  

Analys 
På grund av rådande pandemi har från statligt håll de nationella proven ställts in. 
Det finns således inga jämförelser att göra. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.14.4 Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska 
förbättras i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2019. 

1.14.4.1 Sektor lärande 

 Ej påbörjad 

Analys 
På grund av rådande pandemi har från statligt håll de nationella proven ställts in. 
Det finns således inga jämförelser att göra. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.15 Klimat 2030 

1.15.1 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

1.15.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost har under de senaste åren arbetat fram en handlingsplan för att minska matsvinn på enheterna. 
Mätning av matsvinnet görs dagligen på verksamhetens samtliga enheter. 

Sedan 2016 när matningarna på allvar startade så har verksamheten tydligt sett förbättring. 2021 visade dock på en 
marginell ökning jämfört med föregående år men kan förklaras med bland annat pandemi, ny matsedel samt att 
några enheter har uppmärksammats på att de inte mätt på det sätt som var beslutat. 

Verksamheten har sedan start haft tydliga mål på att minska sitt matsvinn år från och år. 

I livsmedelsverkets undersökning står sig Ulricehamns kommun bra gentemot andra kommuner i landet och ligger i 
toppen med 20 andra kommuner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplanen för minskat matsvinn behöver ses över och revideras under kommande år. 

Målen för minskat matsvinn ska formuleras om och gå från max antal gram/port till att bli att enheterna ska förbättra 
sig från föregående års resultat. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.2 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål. 

1.15.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan som finns på grund av de livsmedel och varor som köps 
in. 

Matsedeln har setts över och är nu mera anpassad bättre efter säsong, vi väljer i större utsträckning livsmedel från 
Sverige. 

I uppföljningssystem som bygger på den inköpsstatistik som finns kan klimatpåverkan i form av Co2-e 
(koldioxidekvivalenter) per kilo inköpta livsmedel följas. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

CO2e kg/inköpt kg 
livsmedel 

1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 

Resultatet visar att vi ligger bra till och målet har varit att ligga under 1,7 Co2-e (koldioxidekvivalenter) per kilo 
inköpta livsmedel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framtida utvecklingsmöjligheter är att komma igång med klimatberäkningar på menyerna och ner på måltidsnivå. På 
detta sätt kan verksamheten lättare se vilka insatser som ger mest effekt men även förmedla ut till gästen hur deras 
val av rätter påverkar klimatet. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.3 Våra nya personbilar är miljöbilar. 

1.15.3.1 Ulricehamns Energi AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En undersökning hos lokala entreprenörer har gjorts samt möten med sektor lärande och sektor välfärd som ska ta 
det vidare inom kommunens förvaltning. 

Miljöstrateg har deltagit i upphandling. En värdeflödesanalys av upphandlingen av verksamhetsbilar håller på att 
genomföras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Avvakta resultat av värdeflödesanalys och se vilka åtgärder som framkommer ur denna. 

Beskrivning 

Ansvar: UEAB. 

1.15.4 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

1.15.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunen har deltagit i kommunvelometern under året. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.5 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 

1.15.5.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att ta fram ett strategiskt parkeringsdokument har påbörjats. Dokumentet avses behandlas politiskt 
under 2022. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.6 Vi producerar egen solel. 

1.15.6.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget gällande att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark slutredovisades 
politiskt i juni. Redovisningen visade att det inte finns några möjligheter för kommunen själva att driva en 
solcellspark utifrån den organisation som finns idag. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 
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1.15.7 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag. 

1.15.7.1 Stubo AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Stubo har uppfört publika ladd-platser både i central och kring-orterna i bolagets fastigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo tillskapar även åtta förhyrda ladd-platser på Stockrosen 1 vilka är klara för uthyrning i början av 2022. 
Möjligheten att uppföra fler ladd-platser undersöks kontinuerligt. 

Beskrivning 

Ansvar: STUBO. 

1.15.8 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

1.15.8.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemi har arbetet inskränkts till preliminära kontakter med sektor Välfärd. Belastningen på 
verksamheten under pandemin har varit för hög för att genomföra åtgärden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En samverkan med Upphandling kommer också att behövas. 

Åtgärden kommer att genomföras under 2022 och målet kommer då att nås. 

  

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 

1.15.9 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 

1.15.9.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Fastighet har under 2021 förstärkt organisationen med en teknisk projektledare. Huvudansvaret för tekniska 
underhållsprojekt och projekt inom energibesparing ingår i rollen. Många gånger sammanfaller dessa två områden i 
samma projekt. 
Några projekt har påbörjats eller färdigställts under året. Ventilation byts ut på flera objekt och bergvärme ersätter 
elpanna i två objekt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ta fram en långsiktig plan för energieffektivisering och solceller 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.10 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 

1.15.10.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Kravet på förnybar energi i upphandling av elavtal har funnits med sen 2013. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta ställa krav på leverans av förnybar el. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.11 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation. 

1.15.11.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekteringar inom äldreomsorg och grundskola är minimumkravet enligt "grön obligation" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I kommande projekt skall "grön obligation" vara en minimumnivå 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.12 Vi använder en klimatstyrande resepolicy. 

1.15.12.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Befintligt, politiskt beslutat styrdokument "Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten" har gåtts igenom och 
uppfyller de krav-kriterier som angivits för uppfyllande av löftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder behövs. 

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 

1.15.13 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 

1.15.13.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemin har åtgärden inte genomförts men förberedelse har gjorts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärden kommer att genomföras under 2022. 

Beskrivning: Ansvar: kansli. 
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1.16 Handlingsplan kulturstrategi 

1.16.1 Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer. 

1.16.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Undervisning i Musik och andra konstformer, samt elevers delaktighet och kulturskolans 
tillgänglighet: 

Sedan 2018 bedriver Musikskolan i Ulricehamn verksamhet i Teater, Bild/Form, Film/Animation och Show. 

2021-12-16 beslutade KF att Musikskolan byter namn till Kulturskolan. Namnbytet implementeras under våren 2022. 

Målsättningen är att vidga deltagandet i de nya verksamheterna och öka resurserna för de konstformerna. 
Utmaningen finns att kunna göra det inom befintlig ram. Musikskolan har sökt och fått utvecklingsbidrag från 
Statens Kulturråd och kunnat använda delar av det till omställningen. För en effektivare omställning vore en 
ramhöjning att föredra. 

Kulturskolans lokaler är inte anpassade för de nya verksamheterna, vare sig till yta eller utformning. I nuläget 
används Tingsholmsgymnasiets aula och bildateljé för verksamheten. För att nå målet att vidga de nya konstformerna 
och integrera dem behöver verksamheten vara samlad i lokaler som Musikskolan själva styr över. De sceniska 
konstformerna efterfrågar en ”Black box”, samt ett ändamålsenligt dansgolv för sin arbetsmiljö. 

Läromedel som konstnärsmaterial, rekvisita bekostas i nuläget med statsbidrag, men på sikt blir det nödvändigt att 
minska på musiksidans läromedelsresurs om inte ramarna höjs. 

Kulturskolan gör projektet ”Stå upp för barns rätt” med ekonomiska medel från Statens kulturråd där samtliga 
skolors åk 2 i Ulricehamns kommun erbjuds att delta utan kostnad. Barnen får lära sig om Barnkonventionen genom 
att uttrycka sig i de olika konstformerna. Det hela ska mynna ut i en föreställning 24 april. Idén är att tillgängliggöra 
verksamheten för de barn som inte kommer till Kulturskolan av egen kraft eller har den traditionen hemifrån. 

Kulturskolans grundkurs INTRO sänker trösklarna in i verksamheten och låter barn i åk 1-3 prova på Kulturskolans 
olika ämnen under en termin. 

En stor utmaning är terminsavgifter på 725 kr. Musikskolan lånar ut dyrare instrument som blås och stråkinstrument 
den första tiden, men ibland slutar elever när de blir tvungna att skaffa eget instrument. Det finns tecken på att även 
andra instrument som Gitarr/Piano/Trummor behöver tillgängliggöras. Det här är förknippat med ekonomiska, 
lokalmässiga, underhålls och administrativa investeringar för Kulturskolan. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. Kommunen ska ta 
tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över 
kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 
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1.16.2 Former för samarbete mellan Kultur & Fritid och Lärande tas fram 

1.16.2.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Avstämningsmöten mellan sektor lärande och Kultur & fritid sker årligen i samband med nytt avtal kring 
skolkulturverksamheten. Barn- och ungdomskulturgrupp för planering och uppföljning av skolkulturen finns och 
kultursekreteraren är sammankallande. Kulturskolan har terminsvisa konserter och utställningar på biblioteket. Även 
samarbete i arbetsgrupp kring FN:s barnkonvention och i projektet Ulricehamn som Göteborgs filmfestivalkommun 
2021/2022. En biblioteksmedarbetare ingår i sektor lärandes utvecklingsgrupp för skolbiblioteken. Regelbundna 
träffar med folk- och skolbibliotekarier genomförs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 

1.16.3 Kulturarrangörer erbjuds rådgivning och viss hjälp att synliggöras i 
gemensamma marknadsföringskanaler 

1.16.3.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har det genomförts möten med föreningslivet, exempelvis ordförande plus en - kultur. Möten har fått 
genomföras digitalt, vilket fungerat relativt bra. Det finns fortfarande en viss digital klyfta vilket gjort att alla inte 
kunnat delta riktigt som tänkt. På möten har verksamheten gått igenom de olika bidrag och stöd som finns för 
föreningar att söka. Det förlustbidrag som finns inom kulturen har under året betalats ut som ett arrangemangs stöd 
enligt den tillfälliga ändring som gjorts gällande bidragsregler. 

NUAB marknadsför alla event som vi får in i våra olika marknadsföringskanaler vi har digitalt med utgångspunkt från 
vår evenemangskalender där alla som har ett publikt evenemang kan lägga in sin information och vi gör även 
sponsrade inlägg. Vi skickar även in information till vårt regionala turistorgan, Turistrådet Västsverige som i sin tur 
marknadsför evenemangen i sina kanaler. Vi satsar också medel i externa kanaler som tex dagspress print och 
digitalt. Vi kan också ge de som arrangerar ett marknadsföringsstöd. 
Vi säljer biljetter till de arrangemang som har bokning online, vilket fler och fler både större och mindre aktörer 
använder sig av idag och vi kan också hantera pappersbiljetter 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med föreningslivet, studieförbund och kulturaktörer. Både digitalt och fysiskt. Tillsammans utveckla 
kanaler för marknadsföring, hjälpa kulturaktörer att arbeta med digitala verktyg. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Tidsram: 2019-2021 Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 
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1.16.4 I samband med byggandet av nytt bibliotek upprättas metoder för att 
ta tillvara barn och ungas idéer om utformandet av mötesplatser och 
utvecklandet av kulturutbudet. 

1.16.4.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under projekteringen av nya stadsbiblioteket har verksamheten inhämtat synpunkter från ungdomar kring 
utformningen av deras avdelning. I utvecklingsprojektet Idélabbet som bygger på tjänstedesign har biblioteket 
undersökt miljön på småbarnsavdelningen och intervjuat föräldrar. Detta har sedan använts i planeringen av 
småbarnsavdelningen i nya stadsbiblioteket. Coronapandemin har gjort att dialogmöten i fysisk form inte har kunnat 
genomföras, ej heller programverksamhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta vidare med kommunalförbundets projektledare och nätverk, ta fram metoder och verktyg för att fånga upp 
barn och ungas idéer och synpunkter. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.5 Regelbundna avstämningsmöten mellan Näringsliv Ulricehamn AB och 
verksamhet Kultur & fritid genomförs 

1.16.5.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har verksamheten haft återkommande möten med Nuab. På mötena har gemensamma satsningar och 
frågor gåtts igenom. Arbetet kommer fortsätta under 2022. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta tillsammans med Nuab gällande en evenemangsstrategi. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2020-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.6 Kultur program för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom 
skolverksamhet och på barnens fritid 

1.16.6.1 Sektor service 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Under 2021 har verksamheten anpassats efter de restriktioner som funnits på grund av Coronapandemin. Endast ett 
färre antal program har kunnat genomföras eftersom det inte gått att blanda klasser på grund av risk för 
smittspridning. Detta innebär att många elever inte fått ta del av skolkulturprogram de två senaste åren. Under loven 
har biblioteket kunnat erbjuda pysselpåsar och när restriktionerna släppte något kunde barnen bland annat besöka 
biblioteket för att låna, läsa, pyssla och gå tipspromenader. Detta lockade många barn och vuxna, särskilt under 
höstlovet (läslovet). Bokprat i skolorna utanför centralorten har kunnat genomföras, fysiskt eller digitalt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.7 Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden och 
samordning av två nätverksträffar per år för kulturföreningar 

1.16.7.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Möten har genomförts som planerat. Arbete med nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd har påbörjats. En enkät 
genomfördes under hösten för att få en bättre bild av behov och önskemål. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med föreningslivet, exempelvis ordförande plus en. 
Fortsätta arbetet med nya riktlinjer för stöd och bidrag. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.8 Det nya stadsbiblioteket ska bli en mötesplats för olika aktörer i 
kommunen 

1.16.8.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I projektering av det nya stadsbiblioteket enligt lokalprogrammet utformas lokalerna så att de möjliggör för olika 
aktörer att använda dem både i samarbete med biblioteks- och kulturverksamheten samt i egen regi. Lokalerna ska 
vara välkomnande, flexibla och inbjudande. I väntan på nya biblioteket har det genomförts offentliga arrangemang 
genom olika samarbeten, till exempel konstkafé tillsammans med Ulricehamns konstförening. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 

1.16.9 Upprätthålla stöttning i form av projektmedel till studieförbund för 
att genomföra kultur för äldre 

1.16.9.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har det varit träffar med folkbildningen och där gemensamma satsningar och arbeten gåtts igenom samt 
hur bidragsgivningen fungerar. Rättelse av utbetalningar har fått göras då folkbildningen själva gjort en stor 
granskning. 

Bilda/Året runt i bild & ton, Folkuniversitetet/Sång och musik som glädjespridning samt Vuxenskolan/Kulturboosten 
har sökt och blivit beviljade medel alla tre. Under pandemin har det varit svårt att fullt ut genomföra projekten så 
som de beviljats, cirka 70 tkr av de 100 tkr har betalats ut. 

De beviljade projekten vittnar alla om väldigt speciella omständigheter med restriktioner. Flera musikarrangemang 
genomfördes utomhus när vädret tillät. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samarbete med äldreomsorgen kring projekten. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.10 Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med 
Svenljunga och Tranemo kommuner 

1.16.10.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Projektet har pågått under 2021. Några kulturprogram har kunnat genomföras, men mycket har inte varit möjligt att 
genomföra på grund av pandemin. I december avslutades projektet med ett avslutande seminarium på Glasets Hus. 
Medverkande samarbetspartners berättade om projektets resultat och de lärdomar och erfarenheter det gett. Dagen 
avslutades med en offentlig föreläsning av historikern Erik Petersson. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 

1.16.11 Delta i nätverksträffar mellan kultur & fritid och studieförbund 

1.16.11.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har verksamheten deltagit i möten ihop med studieförbunden. I slutet av året bjöd verksamheten in till 
möte ihop med politiken och studieförbund. På mötet gavs en inblick i alla arbetet som genomförts under året samt 
hur satsningar ser ut framåt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med studieförbunden. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer 
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1.16.12 Flytta föremålssamlingen till tillgängliga, ändamålsenliga lokaler 

1.16.12.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
 
Under året har det blivit klart med ny lokal för museisamlingen. Samlingen kommer från och med 1 jan 2022 finnas i 
lokaler på Fotåsen. Lokalerna delas till viss del med Funktionsnedsättning. Västarvet, koncernen för kulturutveckling 
i VGR har deltagit aktivt i arbetet med att hitta ny lämplig lokal. 

I maj utbröt brand i den lokal i Borås där stor del av samlingen mellanlagrades. Detta påverkade arbetet med 
samlingen, ca 30% av samlingen har förstörts i branden. I och med branden fick planeringen av flytten lite 
annorlunda karaktär. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med att återföra samlingen till Ulricehamn i nya lokaler vid Fotåsen 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2020-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 

1.16.13 Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden 
(kostnadskrävande projekt) och samordning av nätverksträffar för 
hembygdsföreningar 

1.16.13.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemin har inte inte nätverksträffar med hembygdsföreningar kunnat genomföras i fysisk form under 
2021. Ett Ordförande plus en - möte har genomförts digitalt och kommunen har genomfört träffar och workshops i 
arbetet med att strukturera upp och förbättra samarbetet med civilsamhället. Många kontakter har skett mellan 
verksamheten och hembygdsföreningar samt andra föreningar under året för att  undersöka hur pandemin drabbat 
dem samt informera om kommunala, regionala och statliga stöd. 

Kultursekreteraren har utvecklat samarbetet med hembygdsföreningarna kring kulturarvet, bland annat med 
visningar av kulturhistoriskt intressanta platser för elever i deras närområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 
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1.16.14 Genomföra programverksamhet i syfte att lyfta kulturarvet 

1.16.14.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Coronapandemin har gjort det svårt att genomföra programverksamhet i stor utsträckning. Under hösten 
arrangerades en kulturdag på Brunnsnäs Säteri med guidning i huset och landskapet samt dansföreställningar. I 
projektet Gränsbygd Sjuhärad har några program kunnat genomföras. Samarbete med hembygdsföreningar kring 
kulturarvsvisningar för elever har inletts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 

1.16.15 Skapa arrangemang och mötesplatser för KKN 

1.16.15.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett möte med KKN nätverket har skett i Ulricehamn, kontinuerlig kontakt med dem genom Creative Cluster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 
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1.16.16 Ta fram en handbok för evenemangsarrangörer 

1.16.16.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vi har varit i kontakt med flera destinationer för att höra hur de har arbetat fram sin strategi. 

Möte har varit med både politiker och berörda tjänstemän på kommunen och NUAB. 
Själva skrivarbetet är påbörjat. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete fortsätter 2022 

Arbetet behöver bli inkluderat i både kommunal förvaltning och UEAB. 

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.
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1 Hur bra är Ulricehamns kommun? 
Under 2021 har drygt 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK). Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i 
KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt 
sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra 
kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker 
och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och 
användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för 
målsättningar, analys och utveckling. Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars 
resultat kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i 
kommunens styrning. KKiK-nyckeltalen är indelade i tre mätområden:  

 Barn och unga 
 Stöd och omsorg 
 Samhälle och miljö. 

Som referensram för att fastställa mätområden och nyckeltal samt för att stärka arbetet har 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
och deltagande medlemmar tagit fram ett antal vägledande principer för KKiK: 

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från kommunfullmäktiges perspektiv med 
styrning och medborgardialog i fokus  

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna 
 Nyckeltalens antal ska vara begränsat  
 Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som 

utvecklingen av lokalsamhället  
 Nyckeltalen ska vara jämförbara  
 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst 

inte användas 

Under 2021 är antalet nyckeltal 43 stycken. Fem gamla nyckeltal har utgått samtidigt som sex 
nya har tillkommit. Ulricehamns kommun har inrapporterade värden för 38 av dessa 43 
nyckeltal. 

1.1 För några av nyckeltalen placerar sig 
Ulricehamns kommun bland de 25% bästa 
kommunerna i Sverige 

Här är några av dem: 

 Nyckeltal N15452. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor 
 Nyckeltal U31462. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd 
 Nyckeltal U00502. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen 
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1.2 Exempel på nyckeltal där Ulricehamns kommun 
ligger lägre än genomsnittet 

 Nyckeltal N15535. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar 
 Nyckeltal U28418. Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 
 Nyckeltal U07451. Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt)  

1.3 Överblick 
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Ulricehamns kommun står sig jämfört med 
andra kommuner har resultaten delats upp i tre grupper markerade med grönt, gult eller rött.  
 

  Grön färg innebär att Ulricehamns kommun är bland de 25% bästa i landet  
 

  Gul färg, att kommunen ligger bland de 50 % mellersta resultaten 
 

  Röd färg innebär att Ulricehamns kommun är bland de 25% sämsta i landet 
Sammanställningen nedan visar att resultaten 2021 för Ulricehamns kommun ligger på 
ungefär samma nivå som för 2020.  
 

Antal nyckeltal som är gröna, gula respektive röda för åren 2018 – 
2021 för Ulricehamns kommun. 

 2018 2019 2020 2021 
Grön 9 11 10 12 
Gul 21 21 19 18 
Röd 5 7 6 8 

Antal nyckeltal respektive 
år, Ulricehamn inom 

parentes 

36, (35) 42, (39) 42 (35) 43 (38) 

 
Utfall för de tre mätområdena finns på nästa sida, för åren 2018 – 2021.  
Vid tabellerna finns det för en del av nyckeltalen kommentarer som; ”föregående läsårs 
värde”, ”räkenskapssammandrag 31/12, 2020” eller ”2020 års värde”. Detta beror på att det 
inte finns senare publicerad nationell statistik i www.kolada.se, än den som avser 2020. För 
de nyckeltal som är nya för 2021 finns kommentaren; ”Nytt nyckeltal 2021”. 
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2 Barn och unga 
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av 
nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga 
inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg kan omfattas inom 
detta område. 

2.1 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 
(föregående läsårs värde). 

N11102 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 5,1 5,4 5,2 5,2 
Medelvärde alla kommuner 5,1 5,1 5,2 5,2 

 
Analys 
Ingen förändring från 2019 och i paritet med riket. Ulricehamns kommun har en hög andel 
behöriga förskollärare jämfört med många andra kommuner.  

2.2 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
(räkenskapssammandrag 31/12, 2020).   

N11008 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 147 651 146 113 142 030 145 388 
Medelvärde alla kommuner 147 445 151 858 156 236 156 337 

 
Analys 
Kostnaden per inskrivet barn är svår att se som ett enskilt nyckeltal eftersom det även finns 
annat som påverkar om det är bra med en hög kostnad eller med en låg. Förskolan i 
Ulricehamn låg både 2019 och 2020 bland de 25% av kommunerna som hade lägst kostnader 
jämfört med andra kommuner, även om kostnaderna ökat mellan åren. Jämfört med riket har 
Ulricehamns kommun en hög andel förskollärare och mindre barngrupper. När det gäller 
andelen inskriva barn så ligger Ulricehamn (84,1), något under snittet för riket (85,5). Det 
betyder att om man tittar man på andra nyckeltal så finns det inte något som sticker ut och 
förklarar de lägre kostnaderna. Som tidigare nämndes är det svårt att mäta kvalitén på 
verksamheten, då det inom förskolan inte finns några tydliga mått så som det gör inom skolan 
där man kan jämföra betyg och meritvärden. (Kostnaderna och kommentarerna som redovisas 
är från bokslutet 2020 och kostnaderna för 2021 är inte klara eftersom räkenskapsutdraget 
inte är klart.) 
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2.3 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
inkl. svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) (föregående läsårs värde). 

N15452 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 77 86 Värde 
saknas 86 

Medelvärde alla kommuner 71 74 Värde 
saknas 74 

 
Analys 
Måttet är från 2019. Under våren 2020 och våren 2021 ställdes de nationella proven in på 
grund av pandemin. Våren 2022 kommer proven att genomföras enligt plan. 

2.4 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) (föregående läsårs 
värde). 

N15485 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 93,4 88,8 92,0 90,9 
Medelvärde alla kommuner 87,8 85,9 86,8 86,9 

 
Analys 
Ulricehamn visar goda resultat i matematik i årskurs 6 då det gäller elever med lägst betyget E 
i ämnet. Sektorn arbetar dock vidare på ett fördjupat plan, utifrån Grundskolans 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024. Detta i syfte att befästa 
matematikkunskaperna redan i de lägre årskurserna, för att på sikt höja måluppfyllelsen i 
årskurs 6-9 och på så vis skapa bättre förutsättningar för elevernas vidare studier.  

2.5 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) (föregående läsårs 
värde).  

N15436 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 73,9 80,2 78,0 87,7 
Medelvärde alla kommuner 81,9 81,4 83,4 83,4 

 
Analys 
Behörigheten till yrkesprogram, kommunala skolor, har ökat och ligger nu över rikssnittet. En 
betydande anledning är andelen elever som blev godkända i ämnet matematik våren 2021. 
Grundskolorna F-9 fokuserar även på att bistå med extra hjälp under läsåret, dels i form av 
ordinarie stöd (extra anpassning och särskilt stöd) dels i form av läxhjälp. Grundskolor 7-9 
erbjuder även lovskola under terminerna (höstlov, sportlov och påsklov) för att eleverna ska få 
möjlighet att bli behöriga före avslutningen i årskurs 9 och således inte behöva gå obligatorisk 
sommarlovskola. 
  



Årsredovisningsbilaga Resultat och analys      KKiK 2021

 
 
 
 
9

2.6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (föregående läsårs 
värde).  

N15428 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 75,9 81,1 79,3 86,4 
Medelvärde alla kommuner 84,0 83,0 84,6 84,7 

 
Analys 
Måttet är svårt att ge en analys för då det även inkluderar resultat för elever som är 
folkbokförda i kommunen, men kanske går på skolor i andra kommuner. Vi hänvisar därför 
till måttet N15436. 

2.7 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) (föregående 
läsårs värde). 

N15535 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 52,4 Inget 
resultat 

Inget 
resultat 53,9 

Medelvärde alla kommuner 70 Inget 
resultat 

Inget 
resultat 65,8 

 
Analys 
Svarsresultaten gäller för de elever som gick i åk 9 vårterminen 2021. Skolorna hade under 
läsåret 2020-2021 stora utmaningar i att hantera pandemin. Många aktiviteter som normalt 
sett brukar uppskattas av eleverna fick ställas in, exempelvis PRAO, friluftsdagar, temadagar 
och avslutningar. Utöver det fick eleverna flera gånger ändrade förutsättningar för sina studier 
då undervisningen ställdes om till distansundervisning vid några tillfällen. Det ska också 
noteras att ett flertal elever svarade ”vet ej”, vilket medför en viss osäkerhet i svarsresultaten.  
Aktuell elevgrupp på en av skolorna var den sista på skolan att ha traditionell klassföreståndare 
och skolan har 2021-2022 byggt ut systemet med mentor till varje årskurs. Det betyder en 
mentor till varje årskurs istället för två klassföreståndare till varje klass vilket är tänkt att leda 
till att eleverna får mer likvärdig stöttning samt större möjlighet att vara med och påverka. 

2.8 Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och 
hälsa, andel (%).  

N15722 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 90,8 88,6 88,8 95,8 
Medelvärde alla kommuner 91,2 91,1 91,4 91,8 

 
Analys 
Lärare, mentorer, klassföreståndare och elevhälsoteam som motiverar och stöttar eleverna har 
varit en viktig framgångsfaktor. 
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2.9 Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 
(räkenskapssammandrag 31/12, 2020). 

N15027 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 105 068 104 732 107 849 111 540 
Medelvärde alla kommuner 110 117 113 951 117 032 119 273 

 
Analys 
Måttet visar våra kostnader kr/elev gentemot alla kommuner i Sverige. Vi ligger i det mittersta 
mot det lägre, det vill säga att vi har relativt låga kostnader per elev. Ulricehamns kommun har 
legat på grönt både 2018 och 2019, men har nu gått över till gult, vilket bör innebära att vi har 
förstärkt resurserna till grundskolan. Att säga att mer resurser innebär en försämring, det vill 
säga låga resurser = grönt, höga kostnader = rött, går inte. Man måste ställa det i relation till 
andra mått, till exempel måluppfyllelse.  

2.10 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala gymnasieskolor, andel (%) 
(föregående läsårs värde). 

N17467 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 73,5 64,0 62,3 61,5 
Medelvärde alla kommuner 66,8 65,8 65,5 64,3 

 
Analys 
Ohälsa, omognad, låt motivation, otillräckliga förkunskaper kan i vissa väsentliga delar 
förklara resultaten. Särskilda insatser planeras för att främja psykisk ohälsa, öka motivationen 
och för ökad måluppfyllelse i främst svenska, engelska och matematik.  

2.11 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%). (föregående läsårs 
värde). 

N17461 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 77,3 71,0 72,0 69,6 
Medelvärde alla kommuner 71,8 70,5 70,4 70,8 

 
Analys 
Måttet är svårt att ge en analys för då det även inkluderar resultat för elever som är 
folkbokförda i kommunen, men kanske går på skolor i andra kommuner. Vi hänvisar därför 
till måttet N17467. 
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2.12 Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. 
ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) 
(Mätvärdet avser 2020. Nytt mått 2021) 

N17625 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 6,3 6,5 8,5 12,9 
Medelvärde alla kommuner 7,1 7,1 7,3 7,1 

 
Analys 
Elever som är frånvarande i alltför stor omfattning utan giltigt skäl blir av med sitt studiestöd. 
Skolan jobbar i första hand med att minska frånvaron och indraget studiestöd är ett styrmedel 
för att öka närvaron.  

2.13 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N17005 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 128 663 130 206 131 910 131 731 
Medelvärde alla kommuner 129 353 133 002 135 959 137 804 

 
Analys 
Skolan strävar att hålla nere kostnaderna genom att låta klasser samläsa kurser i så stor 
utsträckning som möjligt, men när budget så medger kan kostnaderna utökas genom att 
undervisningstiden i vissa ämnen utökas i ämnen där skolan satsar på ökad måluppfyllelse.  

2.14 Aktivitetstillfällen för barn och unga i 
kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0 - 
18 år (2020 års värde). 

N09805 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 43,4 44,2 38,9 25,2 
Medelvärde alla kommuner 50,1 50,4 59,4 40,9 

 
Analys 
Under pandemiåren 2020 och 2021 så har barn och unga drabbats på många olika sätt. 
Verksamheten för kultur och fritid har arbetat aktivt med att följa de restriktioner som varit. 
Detta är något som man ser i de siffror som presenteras ovan. Biblioteket fick under perioder 
helt ha stängt för allmänheten och har då inte kunnat ha några aktiviteter för barn och unga.  
 
Man har försökt arbeta med att erbjuda pysselpåsar med mera som kunnat hämtas ut på 
biblioteket, men några andra aktiviteter har inte kunnat erbjudas. Vi brukar ha flera 
aktiviteter under sommaren som nu helt fick ställas in. Jämfört med rikssnitt så ligger vi 
lägre, men inom det gula fältet. Vad man kunnat göra i andra kommuner vet vi inte riktigt, 
men i och med att det är gult så kan man tänka att vi inte varit ensamma om att få 
nedprioritera detta. Under början av pandemin var det också uttalat i kommunen att 
bibliotekets personal skulle vara beredda att gå ut och arbeta inom exempelvis vården.  
Under 2021 ändrades restriktionerna vad gäller bibliotek, då ändrade regeringen att bibliotek 
skulle hållas öppna, och att biblioteket är en samhällsviktig funktion.  
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2.15 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 7 - 20 år (2020 års värde). 

U09800 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 30 28 28 24 
Medelvärde alla kommuner 29 27 27 24 

 
Analys 
Deltagartillfällen i idrottsföreningar visar också på att barn och unga fått stå tillbaka. Även 
detta är inom gult och ligger i nivå med riksgenomsnittet. Detta skvallrar om att barn och 
unga ändå har kunnat delta i föreningslivet. Under början av pandemin sas det att det inte 
skulle vara träningar, matcher med mera. Detta ändrades ganska snart och det sas att barn 
och unga skulle kunna fortsätta med sitt idrottande.  
 
Åtgärder utifrån analysen är kanske inte så lätt att sia om. Det som kan ses är stor påverkan 
av pandemin. Något som lyfts på många sätt. Det finns en ”kulturskuld” gentemot barn och 
unga precis som man pratar om en ”vårdskuld”. Samma kan sägas om barn och ungas 
möjligheter att delta i organiserat idrottande. Detta har lyfts av bland annat 
Riksidrottsförbundet. Vad verksamheten kan förbättra är givetvis bättre förberedelse för 
framtida pandemier. Det behöver också lyftas att detta är viktiga mätvärden som bör beaktas 
vid en eventuell framtida pandemi eller annan kris. Det är viktigt att barn och unga kan utöva 
och ta del av kultur, idrottande med mera. Det är viktigt att titta på dessa siffror för 2021.  

2.16 Elever i musik- eller kulturskola, 6 - 15 år, 
andel (%) (2020 års värde)  

U09890 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 18 Värde 

saknas 16 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 15 15 15 

 
Analys 
Vi ser att andelen minskat från 19,2% till 15,6% från 2018-2020. På vissa skolor har de senaste 
åren möjligheten för eleverna att spela under skoltid tagits bort. Det här försvårar och 
omöjliggör för många att delta i verksamheten, inte minst på landsbygden. Minskningen märks 
tydligt i Musikverksamheten. 
 
Kulturskolan gör kontinuerliga evenemang både i kommunens grundskolor och i andra delar 
samhället. Dessa evenemang tillsammans med Öppet hus och särskilda rekryteringsturnéer 
synliggör verksamheten och utgör Kulturskolans huvudsakliga rekryteringsarbete. Sedan 
2020 har det av pandemiskäl varit omöjligt/otillåtet att ha den typen av verksamhet, vilket 
rimligtvis påverkat nyrekryteringen negativt. Det är också svårt att skapa mening för eleverna 
utan dessa kulturella möten och mötesplatser, vilket kan ha lett till att fler avslutat sin aktivitet. 
 Sektor lärande förväntar sig en vändning när/om samhället öppnar upp över tid. 
Musikskolan byter namn till Kulturskolan 2022. 
 
Kulturskolan driver sedan 2018 Teater, Show, Bild/Form och Film/Animation. Verksamheten 
utvecklas långsamt med hjälp av medel från Kulturrådet, och omfördelning av kommunala 
medel från musik till de ”nya” verksamheterna. Vi har nu ansökt om särskilda medel från 
Kulturrådet, som är tänkt att användas till insatser som gör de ”nya” verksamheterna 
tillgängliga även på landsbygden. 
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3 Stöd och omsorg 
Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom 
specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att 
många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning. 

3.1 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - förbättrad situation, andel (%). (2021 års 
värde) 

U30453 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
Ej deltagit i 

under-
sökning 

Ej deltagit i 
under-

sökning 

Ej deltagit i 
under-

sökning 

Ej deltagit i 
under-

sökning 
Medelvärde alla kommuner 76 77 77 75 

 
Analys 
Brukarbedömning har aldrig gjorts på individ- och familjeomsorgen (IFO) då kvantitativa 
undersökningar fungerar dåligt för denna verksamhet. Däremot görs egna, kvalitativa 
uppföljningar på flera enheter. 

3.2 Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%). (2021 års värde) 

U31462 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 86 80 95 98 
Medelvärde alla kommuner 79 79 78 78 

 
Analys 
Kommunen har låga och sjunkande kostnader för försörjningsstöd. Antalet ärenden har 
sjunkit under 2021. Införandet av viss digitalisering underlättar processen liksom full 
bemanning. 

3.3 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde. (2021 års 
värde) 

U31402 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 27 31 24 16 
Medelvärde alla kommuner 15 15 16 15 

 
Analys 
Förvaltningen gör omsorgsfulla utredningar för att fatta rätt beslut. Ofta behöver den 
sökande lämna in kompletterande handlingar. Om dessa inte kommer in i tid fördröjs 
handläggningen och beslutet. När man fattar rätt beslut blir utbetalningar korrekta. 
Sammantaget ger arbetssättet kommunen låga kostnader för försörjningsstöd. 



Årsredovisningsbilaga Resultat och analys      KKiK 2021

 
 
 
 

14

3.4 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N30101 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 2447 2738 2680 2727 
Medelvärde alla kommuner 4049 4289 4533 4682 

 
Analys 
Låga kostnader är en följd av väl etablerade arbetssätt och hemmaplanslösningar. 

3.5 Väntetid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde. 
(2021 års värde) 

U28418 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
80 

(få an-
sökningar) 

<80 
(få an-

sökningar) 

<80 
(få an-

sökningar) 
260 

Medelvärde alla 
kommuner 146 152 159 142 

 
Analys 
Medelvärdet för verkställighetstiden stämmer inte då det är fler beslut verkställda än vad 
som är inrapporterat. Eftersom de rapporterade talen inte överensstämmer med de faktiska, 
behöver de ytterligare kontrolleras och rutinen ses över till nästkommande inrapportering. 
Ett av besluten togs ett år innan flytt var aktuellt och verkställdes efter 556 dagar, vilket 
påverkar medelvärdet i hög grad. Under 2021 har fyra boendebeslut verkställts på 
gruppbostad och fyra på servicebostad. Viss intern rörlighet har skett under året, då några 
har flyttat från servicebostad till gruppbostad. Brukare som har avlidit har också genererat 
plats på boende.  

Den nya gruppbostaden har genererat sex nya platser. I samband med flytt på grund av 
renovering av gruppbostad och evakueringsboende, har ytterligare en plats tillkommit under 
2021. På så sätt har individer med beslut om boende kunnat erbjudas gruppbostad flertalet 
gånger, även under 2020. Ett par personer har ändå valt att tacka nej. Två personer som 
tidigare har valt att tacka nej har återtagit sin ansökan och ansökt om annan insats. Det 
behövs fortsatt arbete med boendeplanering för kommande behov och uppdatering av denna 
kontinuerligt. 

3.6 Brukarbedömning boende LSS - Brukaren trivs 
alltid hemma, andel (%). (2021 års värde) 

U28570 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 74 73 Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner 79 78 80 81 
 
Analys 
Brukarundersökning görs vartannat år, planeras att genomföras 2022  
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3.7 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%). (2021 års värde) 

U28532 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 72 81 Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner 74 73 73 75 
 
Analys 
Brukarundersökning görs vartannat år, planeras att genomföras 2022 

3.8 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB), minus ersättning från Försäkringskassan 
enligt SFB, kr/invånare (räkenskapssammandrag 
31/12 2020).  

N25018 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 7087 7258 7346 7638 
Medelvärde alla kommuner 6473 6720 6963 7229 

 
Analys 
Det finns flera faktorer bakom de ökade kostnaderna under 2020. Antalet barn med behov av 
insatsen korttidsverksamhet ökade. Några uppdrag inom personlig assistans blev mycket 
kostsamma och för en hemmaplanslösning blev kostnaden stor på grund av hög 
personaltäthet. Vi fick fler ansökningar om beslut på daglig verksamhet och fler individer har 
ökat i nivå, där behoven hos enskilda brukare har blivit större. Även antalet ledsagning och 
avlösning samt daglig verksamhet och beslut om sysselsättning enligt Sol sågs öka. 
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3.9 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde. (2021 års värde) 

U23401 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 50 85 82 57 
Medelvärde alla kommuner 53 67 64 44 

 
Analys 
Under 2021 har handläggningstiderna minskat jämfört med 2020 vad gäller ansökan om 
vård och omsorgsboende utifrån statistikuttag i Treserva. Handläggningstiderna har minskat 
med 26 dagar. Åtgärder som handläggarenheten arbetat med under 2020 och 2021: 

• Målet att minska väntetiden varit väl känt hos medarbetare på handläggarenheten. Att 
väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum ska minska i 
förhållande till föregående år. 

• En gemensam arbetsmetod och checklistor har tagits fram på enheten för handläggning av 
ansökan för vård och omsorgsboende. 

• Utredningar görs utifrån IBIC och det ger en struktur i utredningsarbetet. 

• Regelbundna genomgångar av inkomna ansökningar VÅBO utifrån äldsta ärende. Fokus att 
arbeta ned balans inför semesterperioder. 

• Korta handläggningstider för ansökningar för personer som är beviljade korttid. 

• Från vård- och omsorgsboende så arbetas med snabba ut- och inflyttar. 

• Möte kring boendeplanering sker varje vecka mellan boendeplanerare på korttiden och vård 
och omsorgsboende. Det för att hållas a jour med lägesbilden av tomma platser och väntande. 

3.10 Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde. (2021 års värde) 

U21401 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 14 14 17 16 
Medelvärde alla kommuner 15 16 15 16 

 
Analys 
Sedan 2017 har talet för kontinuitet försämrats från 12 personal till 16. Målgruppen ökar 
medan antalet arbetsgrupper i hemtjänst har varit samma under många år. Vi har behov av 
att se över områdena och skapa ytterligare en hemtjänstgrupp framöver. Uppdraget till våra 
TES-planerare är att fortsatt planera utifrån kontinuitet. 
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3.11 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng. (2021 års värde) 

U23488  2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn  24 Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner  51 53 51 
 
Analys 
Brukarundersökning planeras att genomföras 2022. 

3.12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%). (2020 års värde) 

U23471 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 86 85 77 77 
Medelvärde alla kommuner 82 82 81 81 

 
Analys 
Resultatet för kundnöjdhet på särskilt boende har sjunkit år 2020. Nöjdheten år 2018 och 
2019 var 86 % respektive 85 %. Pandemin har inneburit att aktiviteter fått ställas in och det 
har varit svårare för de boende att få träffa anhöriga. Verksamheten har emellanåt fått gå 
underbemannade. Vi arbetar nu med att säkerställa bemanning, starta upp aktiviteter och ha 
fokus på kvalitetsfrågor. Ny enkätundersökning genomförs under början av 2022. 

3.13 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%). (2020 års värde) 

U21468 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 94 94 93 93 
Medelvärde alla kommuner 91 90 90 91 

 
Analys 
Verksamheten har under år 2020 tappat 1 procentenhet, till 93%. År 2018 och 2019 låg 
nöjdheten på 94 %. Det finns inget resultat från 2021. Vi fokuserar nu på teamen, 
kvalitetsfrågor och att säkerställa rätt bemanning. Införande av fast omsorgskontakt är på 
gång. 
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Analys 
Senaste siffran är från 2019 vilket gör det svårt att kommentera i dagsläget. Enligt årets 
avstämning som vi själva gjort ligger vi bra till även nu. 

3.15 Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N20048 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 216 205 207 780 219 253 234 006 
Medelvärde alla kommuner 243 986 249 532 248 135 255 464 

 
Analys 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun har låga lokalkostnader vilket är skälet till den 
förhållandevis låga totalkostnaden. Detta kommer ändras i och med de byggnationer som 
pågår. 

 

3.14  Sjuksköterskor/plats i boende 
för särskild service för äldre, 
vardagar, antal (2019 års 
värde) Nytt mått 2021 

U23490 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 0,04 0,03 0,03 0,06 
Medelvärde alla kommuner 0,04 0,04 0,04 0,04 
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4 Samhälle och miljö 
Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens 
service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. kommunal service som 
bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar 
området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt 
kopplat till näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal. 

4.1 Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid 
kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel 
(%) (2021 års värde) 

N00640 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 73,7 

Medelvärde alla kommuner Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 81,1 

 
Analys 
Förvaltningen arbetar med frågan och är en del i det vardagliga förbättringsarbetet. En 
svårighet är att vi inte vet vilken eller vilka delar av kommunens förvaltning resultatet gäller 
för. Vi följer upp frågeställningarna kontinuerligt genom andra undersökningar. Flera av 
dessa pekar mot att vi sköter oss bra. 

4.2 Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor 
till kommunen fungerar bra, andel (%) (2021 års 
värde) 

N00647 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 63,9 

Medelvärde alla kommuner Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 67,9 

 
Analys 
Förvaltningen arbetar med frågan och är en del i det vardagliga förbättringsarbetet. En 
svårighet är att vi inte vet vilken eller vilka delar av kommunens förvaltning resultatet gäller 
för. Vi följer upp frågeställningarna kontinuerligt genom andra undersökningar. Flera av 
dessa pekar mot att vi sköter oss bra. 
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4.3 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
(kommunikation och dialog med medborgarna). 
(2021 års värde)  

U00454 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 39 47 53 

Medelvärde alla kommuner 60 59 56 59 
 
Analys 
Resultatet för detta nyckeltal har kontinuerligt förbättrats de senaste åren. Ulricehamns 
kommun ligger dock fortfarande något under genomsnittet för alla kommuner. 
Delaktighetsindexet är uppbyggt av 19 frågeställningar inom två huvudområden. Det ena 
området berör demokrati, transparens och inflytande. Flera av frågorna har här koppling till 
kommunens webbplats och vilken typ av information som finns tillgänglig där. Ett 
kontinuerligt förbättringsarbete med webbplatsen under de senaste åren har gett ett gott 
resultat. Det andra området gäller kommunens arbete med medborgardialoger. Här finns 
stora möjligheter till förbättringar. Genom att få igång arbetet med genomförande av 
medborgardialoger, kommer utfallet för nyckeltalet att bli avsevärt bättre.  

4.4 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studerat, andel (%) (2020 års 
värde). 

U40455 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 40 36 39 37 
Medelvärde alla kommuner 39 37 39 37 

 
Analys 
Resultat är bra för denna målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är individer 
som remitteras från enheten för försörjningsstöd, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
samt vården och som under lång tid haft offentlig försörjning, dvs försörjningsstöd eller 
sjukpenning. Det är individer med låg språkprogression i det svenska språket och som har 
svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. De behöver mycket stöd från 
arbetskonsulenter och handledare på arbetsplatsen. I gruppen ingår också ungdomar som 
inte har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden eller avbrutit sina studier i förtid. 
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4.5 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) (2020 års 
värde).  

N18409 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 51 55 49 49 
Medelvärde alla kommuner 47 45 45 41 

 
Analys 
Om vi tänker på att vi idag har en stor grupp elever som har kort/ingen utbildning med sig är 
det ett bra resultat. Många av de elever som vi har nu är elever i stort behov av stöd och som 
har en långsam progression. En allt större del av våra elever brottas med utmaningar vid sidan 
av skolan; ekonomi, trångboddhet, jobbsökande, måendet med mera. Vi jobbar med extra 
insatser vad gäller att alfabetisera samt träna läsning och skrivande, utöver undervisningen 
gör vi detta genom Wendick-modellen, medspråkare och extra resurs. Integrationscenter (IC) 
och arbetsmarknadsenheten (AME) har också en studieverkstad som elever går till utifrån att 
de behöver extra insatser (detta sköts av IC/AME). Samverkan sker med IC/AME för att få en 
helhetsbild kring eleven. För samtliga elever har vi också samtal med vägledningen, 
information om yrkesutbildningar, eventuellt spår (Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete - DUA), orienteringskurser med mera. All undervisning bygger på individanpassning 
och att möta eleven utifrån situation, behov, förutsättning och mål.  
 
Om vi tänker på den delen elever som har utbildning med sig är det inte en lysande siffra men 
då många kombinerar studier med annan sysselsättning (praktik, jobb, aktiviteter genom AF 
med mera) är det nog ändå en godkänd siffra då många elever inte har fullt fokus på studierna. 
Även för dessa elever arbetar vi, förutom ordinarie undervisning, med Wendick-modellen, 
medspråkare, dubbelbemanning och extra resurs. Vi har också arbetspass där eleverna delas 
in efter i tvärgrupper utifrån de insatser som bedöms relevanta samt de insatser som beskrivs 
i stycket ovan. 

4.6 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
(2020 års värde). 

U07451 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 61 64 70 69 
Medelvärde alla kommuner 72 73 70 74 

 
Analys 
Resultatet på NKI för sektor miljö- och samhällsbyggnad är godkänt och på gränsen till högt. 
I sektorn skiljer sig resultaten mellan de olika verksamheterna, några får riktigt högt medan 
andra får lägre. För att fortsätta få höga resultat ser vi att sektorn som helhet behöver arbeta 
med sin effektivitet. Ytterligare ett område som vi kommer arbeta vidare med är 
informationen till sökande. Glädjande är att vi får höga siffror på bemötande som vi ska 
arbeta med att fortsatt behålla.  
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4.7 Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 
dagar (2020 års värde). 

U00811 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 20 17 15 

Medelvärde alla kommuner 21 24 23 25 
 
Analys 
Resultatet anses vara bra, detta trots att ärendeinströmningen fortsatt varit hög. Vårt direkta 
stöd via telefon, mail och möten påverkar handläggningstiden. Kundservicen tar tid från 
handläggningen men samtidigt påverkas handläggningstiden åtminstone delvis, i positiv 
riktning. För att fortsatt prestera bra arbetar enheten vidare med de insatser vi ser fungerar. 
Dessutom fortsätter arbetet med att effektivisera bygglovsprocessen. I första hand genom att 
enheten ska identifiera vad det är som tar tid innan en ansökan anses vara komplett och hur 
vi kan påverka att antalet kompletteringar minskar i våra ärenden. 

4.8 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (2020 
års värde). 

U07801 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 367 385 372 386 
Medelvärde alla kommuner 515 499 503 517 

 
Analys 
Vi ligger på en lägre mängd än genomsnittet till stor del beroende av att vi haft en vikttaxa 
sedan början av 90-talet. Utöver fasta avgifter per lägenhet och sopkärlsabonnemanget, 
betalas 3,50 kr per kilo sopor i sopkärlet. Kommunen (UEAB) har en lång historia av att 
aktivt arbeta för källsortering, till exempel en årlig miljökalender. Under de senaste tio åren 
har dock avfallsmängderna per person ökat med hela 70 % i den brännbara fraktionen på 
återvinningscentralen Övreskog. Ökningen har skett succesivt och startade när avgifterna för 
att få lämna avfall på Övreskog togs bort 2011. I containern har det lagts bland annat 
förpackningar, trä, papper, kläder och textil samt skrot (som ska återvinnas) men även 
hushållsavfall. Detta var inte miljömässigt hållbart. Dessutom hamnade avfall med 
hygieniska risker i öppna containrar. Ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är det självklart 
bäst att lägga hushållsavfallet i soptunnan.  
 
Med anledning av ovan har vi under flera år arbetat med att få invånarna att sortera sitt avfall 
rätt. Arbetet intensifierades i slutet av 2020 på Övreskog, då vi bland annat införde 
kontroller samt flyttade containern med brännbart till slutet av flödet. Samtidigt bytte vi 
också namn på containern till ”Restavfall”. I samband med förändringarna på Övreskog har 
vi fått in en del frågor via telefon och e-post, men under april 2021 började det minska. Vi 
förstår att allt fler har tagit till sig informationen och nu sorterar enligt gällande regler. Detta 
ser vi också genom en rejäl minskning av restavfallet med mer än 50 %, en kraftig ökning av 
återbruk och återvinning, exempelvis har textilåtervinningen ökat med 85 %. Vårt arbete 
med att sortera väl, ligger helt i linje med Sjuhäradsregionens kommande avfallsplan och 
även med den nationella förbränningsskatt som trädde i kraft 2020. Skatten är en del av den 
gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och är ett styrmedel som 
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gynnar återvinning, för att få avfallsproducenten att sortera och återvinna mer och 
därigenom minska klimatutsläppet.  
 
I samband med ökad sortering på Övreskog under 2021 så ökade också trycket på 
förpackningsinsamlingen. Genom detta skapades en ny plats före mottagningshallen. Våra 
kunder har uttryckt önskemål om containrar med större öppningar och nu 2022 har vi en 
lösning på plats. Som en av de första kommunerna i landet har vi, tillsammans med 
förpackningsinsamlingen (FTI), installerat två nya containrar med komprimatorer för plast- 
och pappersförpackningar.  Lösningen medför större öppningar, vilket göra att våra besökare 
inte längre behöver krångla med att trycka ner sina förpackningar i små trånga öppningar.  
Den nya lösningen kräver rätt sortering för att fungera och är endast till för förpackningar. 
Lösningen kommer att utvärderas efter ett år.  

4.9 Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande (2019 års värde) 

U50102 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 26 Värde 

saknas 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 

Värde 
saknas 48 59 

 
Analys  
2021 var siffran 38,05 gram per elev. Denna siffra har ännu inte kommit in i koladas 
statistik och finns heller inte med i tabellen ovan. I förhållande till alla kommuner 
(2019 års värde) är siffran väldigt låg, då genomsnittet för alla kommuner är 59 gram 
per elev. Vi strävar efter att bibehålla och även försöka minska måltidssvinnet 
framöver. Det har varit mer svinn under pandemin, vilket beror på hög frånvaro av 
elever med kort framförhållning.  

4.10 Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) (2020 års 
värde) 

U00502 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 62,2 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 38,3 

 
Analys 
Ulricehamn är tredje bästa kommun i Boråsregionen med 62,2 % fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen. Borås (78,2) och Varberg (84,0) har högre andel medan Ulricehamn 
ligger långt före fjärde bästa (Bollebygd, 29,6). Ulricehamn ligger också högt över snittet i 
landet som är 38,3 %. Kommunen har antagit klimatlöfte att verksamheternas personbilar 
ska vara klimatbonusbilar. Det har under 2021 bildats en fordonsgrupp som arbetar med att 
uppfylla klimatlöftet. Hindret för en fortsatt snabb övergång till fossilfria fordon är 
utbyggnad av laddmöjligheter vid kommunala fastigheter. Genom att drygt 60 % av 
kommunens fordon är fossiloberoende minskar utsläppen med ca 468 ton CO2ekv per år vilket 
motsvarar en minskad samhällskostnad med cirka 3,3 miljoner kronor per år. 
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4.11 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) (2020 års värde). 

U07514 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 41 42 47 49 
Medelvärde alla kommuner 29 30 30 29 

 
Analys 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens regi var 2020 49 %, vilket är högt i jämförelse 
med alla kommuner som ligger på 29 %. Det ekologiska har för vissa varor minskat från 
föregående år vilket beror på tillgången. Det har varit brist på en del ekologiska livsmedel, 
dessa har då ersatts av konventionella livsmedel. I kommande upphandlingar är en stor del 
svenskproducerade livsmedel, dessa är inte alltid ekologiska.  

4.12  
Nöjdhet med skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer, andel (%) (2021 års värde) 

U07505 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 78,3 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 70,9 

 
Analys 
Park och skog sköter vissa delar, kanske den största delen av utomhusmiljöer på kommunal 
mark (parkmark). Sektor Miljö- och samhällsbyggnad har andra ytor och även verksamhet 
fastighet kan räknas in om det inte är mer specificerat. Största delen av skötseln regleras via 
avtal med entreprenör. Besiktningar och kontroller är viktiga faktorer för att avtalade 
uppdrag ska hållas. 
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Barnbilaga 

Arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen i 
vardagstal) redovisas årligen i samband med bokslutet. Barn och unga är en prioriterad 
grupp i Ulricehamns kommun och till exempel så beskrivs ”Barnet i centrum” i kommunens 
gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att alla ärenden ska 
beredas utifrån detta perspektiv och som stöd i arbetet kan en barnchecklista användas. 
Kommunens verksamheter synliggör arbetet på olika sätt och i olika omfattning. 

 

Kommunikationsfunktionen 

I enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har kommunens webbplats 
anpassats. Detta arbete påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021. Digital tillgänglighet 
innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av kognitiv eller fysisk 
funktionsnedsättning.  

På webbsidor som direkt riktar sig till barn och unga är tilltalet anpassat just till denna 
målgrupp. Riktad information till barn och unga tas också fram bland annat i samband med 
evenemang eller lov och sprids via t.ex. ulricehamn.se, affischer, annonsering och sociala 
medier.  

En allt större del av kommunens kommunikation sker just i sociala medier, vilket är en 
naturlig plattform för barn och unga. Här är också möjligheterna stora att snabbt få svar på 
frågor eller dela med sig av synpunkter. Detta utvidgar tillgängligheten och breddar 
förutsättningarna för delaktighet. 

 

Funktionsnedsättning 

Inom funktionsnedsättning arbetar personalen kontinuerligt med kvalitetsfrågor där 
kompetenshöjande åtgärder är en del. Därutöver sker ett arbete med koppling till 
barnkonventionen enligt följande: 

Princip 1-jämlikhet. Lövbacka beaktar och tar del av samhällets utbud av tillgänglighetsanpassade 
aktiviteter utifrån rätten till full delaktighet och för att motverka utanförskap i samhället. Besök och 
aktiviteter inom kultur, fritid och sociala sammanhang utifrån brukarnas önskemål och möjligheter.  

Princip 2-barnets bästa. Att arbeta utifrån barnens bästa, samverkan med närstående, anhöriga, skola 
och andra aktörer med barnens bästa i fokus. Medverka på SIP mötet, sträva efter individanpassat 
förhållningssätt, bemötande och använda metoder och verktyg som följer barnen i olika verksamheter. 

Princip 3-rätten till liv och utveckling. Fysisk och psykosocialmiljö utvärderas och anpassas utifrån 
varje barns behov. Detta beaktas vid vistelsebokningar, personal- och lokalplanering så långt det är 
möjligt utifrån de resurser vi har. Utifrån denna princip har vi under två års tid påtalat behovet av 
utökade lokaler vilket vi fått under hösten 2021. Vi erbjuder nu tillsyn både i våra lokaler på URC och 
i särskolans lokaler på Tingsholm. 
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Princip 4-delaktighet och inflytande. Vi jobbar med AKK (alternativ kommunikation) där vi 
samverkar med andra aktörer runt barnet för att hitta fungerande och enhetliga sätt att kommunicera. 
Tecken, bilder ska följa barnet i olika sammanhang. Aktivitets- och behovsplan upprättas tillsammans 
med barn och närstående. Utvärderas vid behov och kommuniceras med barnet och dess företrädare.  

Vi har introducerat ett material utarbetat av leg. logoped Julia Andersson ”Såhär vill jag ha det på 
fritids, version 2.0”. Materialet används till de som är i vår tillsynsverksamhet. 

 

Individ- och familjeomsorg, IFO  

Barn- och ungdomsenheten inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars 
behov. Detta synliggörs i den metod som är utgångspunkt för arbetet BBIC, barnets behov i 
centrum. Grundbultarna i denna är: 

 Vi lyssnar på barnen. 
 Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt.  
 Vi tar hänsyn till ålder och mognad.  
 Barnets bästa ska alltid bevakas.  
 Vi behandlar barnen med respekt. 

 

När föräldrar med barn kontaktar vuxengruppen där vuxna har missbruksproblematik, är 
psykiskt sjuka eller har hyres- eller spelskulder rapporteras detta till barn- och 
ungdomsgruppen för att barnets behov ska bevakas. Vid utredning om försörjningsstöd ska 
barnperspektivet alltid beaktas och dokumenteras. Barnets boendeform ska vara rimlig och 
om ekonomiskt bistånd betalas ut för fritidsaktiviteter ska detta göras för att motverka 
utanförskap. Även vid utredningar kring barn med funktionsnedsättning ska 
barnperspektivet alltid komma i första hand. 

Barn och unga inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Vi 
arbetar med barnen i nära samarbete med deras hem och trygga miljö. Vi sätter barnens 
bästa främst och har nära samarbete med samverkanspartners såsom Vuxenenheten, BUP, 
närhälsan, tandvården, skolan etc. Vi försöker i möjligaste mån göra barnets röst hörd och 
följer både de lagar och riktlinjer som är grunden i vårt arbete samt barnkonventionen. 
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi helheten kring barnen och deras familjer både 
inom myndighetsutövningen, öppenvården samt de interna placeringsformerna. 
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Kultur och fritid 

Kultur 

Ett prioriterat mål inom kulturverksamheten är att stimulera barns och ungas eget skapande. 
Målsättningen är att utveckla skolans arbete så att kulturen blir en naturlig och integrerad 
del av skolans arbete. 

 Med hjälp av styrdokumentet Kulturtrappan garanteras alla barn från förskola upp till åk 9 
minst ett kulturevenemang per år av hög kvalitet genom skolkulturen. Särskola och barn med 
särskilda behov bereds alltid möjlighet att delta, detta sker genom dialog mellan 
skolkultursamordnare och lärare. Skolkulturen möjliggörs genom bidrag från skolan, 
kulturverksamheten och regionen och omsätter 600 tkr per år. Därtill tillkommer beviljade 
medel från Statens kulturråd som 2021/2022 uppgick till 346 tkr. Pga. pandemin har flera av 
programmen fått anpassats för att göra de säkra för både barnen och utövarna. Vissa har 
kunnat genomföras digitalt och andra har kunnat flytta utomhus så som ex. kulturhistoriska 
vandringar, cirkusworkshops mm. Några program kunde genomföras som hade skjutits upp 
sedan tidigare. Några program har inte kunnat genomföras alls bl. pga sjukdom hos 
kulturaktörerna själva. Programmen som genomfördes innehöll eget filmskapande, 
cirkusworkshops, lajv mm.  

På temat gestaltad livsmiljö/arkitektur i min stad erbjöds barn och unga under sommarlovet 
att spraymåla en gångtunnel tillsammans med två konstpedagoger. Då FN:s barnkonvention 
blivit lag har vi beviljats projektmedel från Västra götalandsregionen för att göra barn mer 
delaktiga. Vi har genomfört dialogprojekt med barn inför en konstnärlig gestaltning på en 
skola. Barnens tankar och teckningar kommer att ingå i det konstprogram som konstnärerna 
sedan ska utgå ifrån. Även en PDF har tagits fram med frågor som kan användas av andra 
pedagoger då de hjälper till inför kommande gestaltningsuppdrag i andra verksamheter där 
barn vistas. Under hösten deltog kommunen i barnfilmsfestivalen PRISMA som är en del av 
Göteborgs filmfestival. Intresset var stort och många barnfamiljer kom på filmvisningarna. 
Musikskolans unga filmare hade gjort kortfilmer som visades i december på biblioteket. 

Ulricehamns stadsbibliotek har en Skolbibliotekscentral som dagligen arbetar för att stödja 
skolor utanför centralorten med litteratur, råd och temalådor. Nationellt brukar Ulricehamns 
kommun ligga över riksgenomsnittet vad gäller antal barnböcker och antal barnbokslån per 
barn i kommunen. I syfte att stimulera läsintresset genomför barnbibliotekarierna närmare 
100 bokprat för elever varje läsår. På biblioteken genomförs i vanliga fall en mängd 
aktiviteter riktade mot barn och unga i olika åldrar t ex familjeföreställningar, rim- och 
ramsstunder, after pre- disco, skapande workshops mm. Pandemin gjorde att endast ett fåtal 
av dessa arrangemang kunde genomföras. Några program anpassades som ex. 
spelprogrammering mm som kunde genomföras digitalt. Flera program flyttades utomhus 
som ex. en promenadteater. Några aktiviteter ställdes om så att de blev mer individuella 
istället för att genomföras i grupp.  



5 

Besökare på biblioteket har uppmanats till att låna och gå och därför har inte biblioteket 
fungerat tillfredsställande som mötesplats för barnen men i slutet av året ställdes 
barnavdelningen i ordning igen med lek- & skapandematerial. Biblioteket har på olika vis 
ändå kompenserat detta genom att ex.  under sommaren uppmuntrat barn till läsning genom 
satsningen på ex. Sommarboken och den mobila läshusvagnen med barnboksfigurer som 
gästade Ulricehamns badplats. Biblioteket har arbetat uppsökande med läsfrämjande genom 
att låna ut läshusvagnen till förskolor under april till oktober. 

För att summera kan man säga att barnens rätt till kultur inte har kunnat genomföras 
tillfredställande eller så som brukas pga. pandemin. 

 

Fritid 

Inom fritidsverksamheten fattas alltid beslut utifrån vad som är bäst för barnen. Huvuddelen 
av verksamheten i egen regi, upplåtelse av olika kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, 
planeringsinsatser, föreningsstöd och rådgivning vänder sig i första hand till barn och 
ungdomar. Barnchecklistan används i det arbetet. Så långt det är möjligt genomförs en 
direktdialog med barn- och ungdomsgrupperna i utvecklingsfrågor och i samband med 
etablering av nya verksamheter.  

Bidrag lämnas till föreningar i första hand utifrån vilken verksamhet de har med ungdomar i 
olika åldrar. Under året har regelmässiga avstämningar skett med representanter för 
föreningslivet. Regelbunden dialog med företrädare för idrottens studieförbund (SISU) i 
aktuella frågor, utbildningsinsatser och riktade satsningar i för barn- och ungdom aktuella 
ämnen. Tillsammans med SISU inleddes 2020 en process att betona vikten av samsyn 
föreningar emellan, med respekt för respektive idrotts huvudsäsong. I förlängningen är målet 
att minska splittringen för utövarna, främst unga, där det idag ställs både synliga och 
osynliga krav på deltagandet i endast en idrott. Medvetandegöra föreningarna och ledarna 
om konsekvenserna av så kallad tidig specialisering och därmed riskerna för utslagning från 
idrotten i allt för unga åldrar. Under 2021 har arbetet med samsyn legat på is men kommer 
igång under andra halvan av 2022 igen. Uppföljning av planerade åtgärder och riktlinjer för 
fortsatt arbete i kommande verksamhetsplan. Tillkommer särskilda avstämningar med de 
föreningar som är hyresgäster i de större kommunala idrottsanläggningarna såväl före som 
efter säsong. 

I de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun anges bland 
annat att: Föreningar som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter 
med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 

Då det 2021 fortfarande var problem med placering av kommunens feriearbetare pga att b.la 
vården inte kunde ta emot placeringar beroende på pandemin covid -19 så hjälpte 
föreningslivet till med att emot ca. 30 ungdomar för att hjälpa till med olika saker som måla, 
trimma gräs, sköta café skötsel av grönytor. 

Inom verksamheten så har man under hela 2021 arbetat aktivt med information ut till 
föreningslivet vad gällde restriktioner och riktlinjer för föreningslivet. Idrott och träning för 
barn och unga påverkades stort av pandemin. 
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Simskola och undervisning 

I kommunens badhus bedrivs simundervisning och simskola för barn och unga. 
Simundervisningen bedrivs dagtid och är riktat mot kommunens skolor, simskola bedrivs på 
eftermiddag och kvällar samt under sommarlov och höstlov. Simskolan under sommarlov 
erbjuds till förskoleklass upp till årskurs 3 och kommunen ordnar med bussar från 
kransorterna. I år har antal platser i simskolagrupper minskat på grund av corona men 
startat flera grupper istället. Skolsimundervisningen delas upp skolvis och klassvis så att det 
blir mindre antal elever i grupperna. Teknikträningen genomförts också skol- och klassvis 
men det fria badet för förskoleklasser och årskurs 1 var inställt på grund av corona 
restriktioner. 

Skolbad cirka 5 500 bad som anser simundervisning, livräddning, simprov, sommarsimskola, 
höstlovs simskola. 

Simskola cirka 100 deltagare 

Babysim/Minisim cirka 100 st 

Plask och lek cirka 40 deltagare 

 

Ungas fritid 

Ungdomens Hus bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 10–20 år. Enhetens 
ordinarie verksamhet som bedrivs på Ungdomens hus är tisdag-lördag eftermiddag-kväll. I 
första hand bedrivs öppen ungdomsverksamhet dit alla är välkomna. Det finns även 
återkommande sluten- och mobil verksamhet utanför Ungdomens hus och i kransorterna för 
målgruppen. 
 
Året 2021 har varit speciellt där ungas fritid fått anpassa och ställa in rätt mycket av sin 
ordinarie del av verksamheten vilket resulterat i att fritidsledarna arbetat rätt många timmar 
på Tingsholmsgymnasiet, Ätradalsskolan, Stenbocksskolan och Bogesundsskolan för att 
kunna fortsätta arbeta med målgruppen. Digitala plattformen ”Discord” kunde användas som 
en digital fritidsgård förutom enhets redan etablerade kanaler på sociala medier såsom 
Facebook, Instagram och Snapchat. 

Under året har enheten även fortsatt arbeta med inflytande- och delaktighetssatsningen 
”Unga ledare” där äldre ungdomar får möjlighet att driva en egen del av verksamheten med 
ansvar för de yngre ungdomarna. Dessa är även ett extra stöd i den övriga verksamheten. 
Utbudet i ”Studio 21” utökades där det idag finns möjlighet att göra allt från att sjunga 
karaoke, spela in sång och instrument, producera beats, fotografera med greenscreen, spela 
in film m.m. 

Tjejgruppen ”Mitra” fortsatte med sin verksamhet som planerat där de använder hela 
kommunen som sin arena. De delar av året där det varit möjligt med tanke på restriktioner 



7 

kopplade till pandemi har det på lov- och helgkvällarna varit temakvällar, utflykter, 
temafester, sportaktiviteter m.m. 

Sommarvågen, där Ungas fritid flyttar ut sin verksamhet till Sturebadet under sommarlovet 
har varit välbesökt och uppskattat över förväntan med tanke på vilket år det har varit. 
Sommaren 2021 kunde enheten ha fler aktiviteter än förväntat på grund av de lättare 
restriktioner som rådde då. Vården och barnomsorgen hade inte möjlighet att ta emot 
feriearbetare under sommaren därför tog ungas fritid emot nästan lika många feriearbetare 
som föregående år (27 st.). Det resulterade i fler aktiviteter under sommarvågen, fler 
aktiviteter vid badplatser utanför tätorten, två kortfilmer och aktiviteter vid skateparken. 

 

Kost 

Verksamhet kost arbetar för att barn och elever ska känna att de kan påverka den mat som 
serveras dagligen i alla kommunala kök. 

Varje termin genomförs matråd på alla förskolor och skolor där barn och elever har möjlighet 
att lämna synpunkter till personalen inom kosten. Detta forum används även för att 
kostpersonalen ska ha möjlighet att informera om varför menyn ser ut som den gör och vad 
som är på gång framöver.  

Uppskattat inslag är när de elever som slutar årskurs sex under en vecka får bestämma hur 
menyn ska se ut på respektive skola. 

Sedan 2017 har kosten inom förskolan börjat arbeta för att få barnen mer delaktiga i den 
dagliga produktionen. Barnen hjälper bland annat till med att göra smoothies och baka bröd. 
I samband med mellanmål förbereder och serverar de ibland tillsammans med personal. 
Under 2021 har detta dock ej genomförts pga. av rådande pandemi. 

 

Sektor Lärande 

Övervägande delen av verksamheterna inom Lärandet i Ulricehamns kommun berör barn 
och ungdomar. Detta innebär att hela verksamheten ska genomsyras av innehållet och 
intentionerna i barnkonventionen. Det är i sig något som är naturligt i en verksamhet vars 
huvudprocess är barns och ungas lärande. Alla beslut som fattas ska i och med det utgå från 
barns och ungdomars bästa.  

I verksamheterna inom sektor Lärande pågår ett omfattande arbete som på olika sätt utgår 
från Barnkonventionen. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av den syn som har sin 
grund i konventionen. Det gäller alla inslag i den samlade förskole- och skolverksamheten. I 
denna finns även inslag och aktiviteter som syftar till kunskaper om innehållet i 
Barnkonventionen. Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

 I förskole- och skolverksamheten pågår ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta 
har sin grund i de normer och värden som läroplanerna föreskriver ska prägla den 
svenska förskolan och skolan. Barnkonventionen har en direkt koppling till dessa 
styrdokument. 
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 Kopplat till detta innehåller undervisningen moment om etik och moral där dialogen 
är ett viktigt moment. Frågorna inom detta område ges olika uttryck på de olika 
enheterna inom verksamheterna. Renodlade barnrättsveckor, det vill säga 
temaveckor genomförs på en del av enheterna i organisationen. 

 Förståelse för andra kulturer än den svenska är även en dimension av konventionen. 
Praktiskt värdegrundsarbete i olika former som exempelvis bistånds- och 
solidaritetsinsatser för Voi i Afrika förekommer med stort engagemang från barn, 
elever och personal. I det arbetet berörs även de globala miljöfrågorna. 

 Även barnens och elevernas fritid under raster präglas av konventionen om barns 
rättigheter. Det synliggörs genom att stödja olika aktiviteter som alla kan delta i 
oavsett intresse eller förmåga.   

Barn- och elevinflytande 

Inom sektor Lärandes samtliga verksamheter finns olika forum för barn och elever att 
uttrycka sina åsikter och på det sättet kunna påverka sin vardag. I förskolan tar 
inflytandefrågorna plats genom det förhållningssätt personalen har i sitt arbete till barnen i 
den dagliga verksamheten. Integrerat i denna vävs delaktighet, ansvarstagande och andra 
frågor som direkt kan kopplas till barnens rättigheter. Detsamma gäller för skolverksamheten 
men här finns även mer formaliserade former för inflytande i klass- och elevråd. Detta är 
kopplat både till skolans uppdrag och till Barnkonventionens skrivning om vikten av att 
lyssna till barns åsikter. Det är dock särskilt viktigt att, i den dagliga dialogen, ha respekt för 
vad barnen och eleverna uttrycker. Inom delar av verksamheten används så kallade digitala 
förbättringstavlor där eleverna ges möjlighet att skriva upp sådant som de önskar prata om. 

En attitydundersökning genomförs årligen och den har nu utökats så att den omfattar alla 
elever från och med förskoleklass till och med tredje året i gymnasiet. Undersökningen 
bygger på elevernas egna frågeställningar om skolarbetet och sociala relationer. Dessa ger en 
bra bild av hur eleverna ser på sin vardag och åtgärder till förbättringar, samt en möjlighet 
att även gör nationella jämförelser. 

En viktig del inom detta område är att utveckla ansvarstagande, självständigt tänkande och 
självkänsla. Det görs genom att eleverna inom verksamhetens ramar ges förutsättningar att 
själva planera sitt arbete, genomföra detsamma och därefter utvärdera det. 

Arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling har tidigare samlats i en 
gemensam plan ”likabehandlingsplan”. Genom förändringar i diskrimineringslagen har 
kravet på att upprätta en likabehandlingsplan ersatts med ett dokumentationskrav. 
Skollagens krav på en plan för att motverka kränkande behandlings finns dock kvar. Sektor 
lärande har således valt att fortsätta med en gemensam plan för arbetet med dessa frågor. 
Det är av stor vikt att barn och elever deltar i arbetet med att syna miljöerna vid kommunens 
förskolor och skolor, exempelvis genom trygghetsvandring, eller som en barnskyddsrond. 

Vid större förändringar inom lärandesektorn som påverkar barnen i förskola eller skola 
används barnchecklistan som utgår från Barnkonventionens artiklar. De 4 artiklar som 
särskild hänsyn tas till är; 

 Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
 Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. 
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 Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
 Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Elevskyddsombud från Stenbocksskolan, Ätradalsskolan och Tingsholmsgymnasiet deltar vid 
sektorsamverkan lärande fyra tillfällen per år. 

”Spelregler” ska finnas inom förskolan och ordningsregler ska finnas i varje skolverksamhet. 
Genom att barn och elever är delaktiga i framtagandet av dessa regler så får de stor dignitet 
och utvecklar delaktigheten. Inom utvecklingsarbetet PALS arbetar många skolor med 
förväntade beteenden på olika arenor, såsom skolgård, klassrum, korridorer, matsal med 
mera, som komplement till ordningsregler på skolan. 

Värdegrundsarbetet 

I skolområdena genomförs olika former av insatser för att levandegöra förskolans och 
skolans värdegrund. Det genomförs i form av temaveckor och temadagar, men naturligtvis 
även i det ordinarie arbetet i förskolan och skolan. Utvecklingsarbetet PALS är också ett 
arbete där värdegrundsfrågor belyses, då utvecklingsarbetet handlar om relationer och 
förhållningssätt på skolan mellan och gentemot elever och personal. I förskolans 
värdegrundsarbete används Specialpedagogiska myndighetens DATE – material för att 
utveckla och belysa tillgänglighetsfrågor i form av samspel, kommunikation och 
lärandemiljöer. Även andra aktiviteter förekommer. Några exempel på det är: 

”Jag vårdar mitt språk” är en satsning som gjorts för att uppmärksamma eleverna på hur 
man uttrycker sig till varandra. 

Pedagogerna i förskolan läser böcker om barns rättigheter och i skolan läser eleverna böcker 
om barns rättigheter.  

Projektarbeten genomförs inom området som kan väljas av eleverna själva. 

Tingsholmsgymnasiet arbetar aktivt med olika aktiviteter och deltar i utbyten för att ge 
eleverna insikt och förståelse för globala frågor och demokratiska processer. 

Samspel med andra människor går även att träna. Det sker genom dramaövningar som pågår 
i hela organisationen i olika former och anpassat efter elevers mognad.  

Pedagogerna stöds genom litteraturstudier och kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre 
ska kunna möta förskolans och skolans behov av att utveckla värdegrundsarbetet. Detta sker 
exempelvis genom kompissamtal. I verksamheten förekommer även ett utvecklat 
fadderarbete. 

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling – Likabehandlingsarbetet 

Detta är ett av förskolans och skolans viktigaste insatsområden. Detta har på flera sätt 
synliggjorts i vår verksamhet som ett viktigt arbete. Genom våra likabehandlingsplaner så har 
arbetet utvecklats ytterligare. I det konkreta arbetet deltar externa personer. Flera skolor har 
kamrat- och vuxenstödjare som finns med både i det förebyggande arbetet och i arbetet för 
att hantera mobbning då det uppträder. 

Likabehandlingsarbetet måste grundas på regelbundna samtal och intervjuer, samt att 
förskole- och skolmiljön synas för att kartlägga de platser som känns osäkra för barnen och 
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eleverna. Där måste vuxennärvaron ökas. Det gäller särskilt platser i utemiljön men även i 
förskole- och skollokalerna. Omklädningsrum för idrottsundervisning och 
förvaringsutrymmen är riskmiljöer inomhus. 

Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller stödmaterial som hjälp för förskolor och 
skolor vid framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling. Även ”Plan 
för skolan” har bra material som används i likabehandlingsarbetet. 

FN:s konvention om barns rättigheter hämtas exempelvis via Rädda barnen, men finns även 
på många andra ställen. 

Alla anmälningar om kränkande behandling delges kommunstyrelsen (skolans huvudman). 

 

Miljö och samhällsbyggnad, MSB 

Planenheten 

I arbetet med kommunens fysiska planering används upprättad och för året uppdaterad 
barnchecklista vid upprättande av planer för att beakta barnens behov. Detta gäller arbetet 
med detaljplaner för att beakta barnens rättigheter i samhällsbyggnadsarbetet. 
Barnchecklistan påverkar främst arbetet med detaljplaner för offentliga verksamheter och 
bostadsområden. 

 

Exploateringsenheten 

Under 2021 har vi genomfört följande åtgärder: 

 Genomförande av hastighetsplan för Ulricehamns kommun; 

o Sänkt hastighet till 40 km/h inom Blidsberg, Dalum, Timmele, Trädet och 
Ulricehamn i alla trafikmiljöer oskyddade trafikanter vistas invid. 

 Påverkanskampanjer med hastighetspåminnande displayer kring Ulrikaskolan för 
bättre hastighetsefterlevnad. Dessa har i genomsnitt fått 20-25% av trafiken att sakta 
ner. 

 Skapat fler korttidsparkeringar kring Bogesundsskolan för bättre möjligheter att 
hämta- och lämna barn. 

 Skapat fler korttidsparkeringar kring Kvarnlyckans förskola för bättre möjligheter att 
hämta- och lämna barn. 

 Byggt cirkulationsplats vid Fredriksberg som medfört hastighetssäkrade passager vid 
Tre Rosors väg och Grönahögsvägen för gång- och cykeltrafik. 

 Byggt gång- och cykelväg vid Herralyckedreven för en tryggare gång- och cykeltrafik 
till det nya bostadsområdet Brf Honungslunden. 
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 Allmänheten har även erbjudits hyra ”trafiköar” för hastighetsreducerande effekt vid 
bostadsgator till ett subventionerat pris. 

 

Miljöenheten 

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att identifiera, förebygga och 
undanröja hälsorisker i miljön. Vi kontrollerar således hälsoskyddet för inomhusmiljö, 
hygien och objektburen smitta på bland annat skolor och förskolor.  

Vidare har fokus legat på att stötta skolorna i deras arbete med att leva upp till kraven på 
egenkontroll. En god egenkontroll är viktig för att kunna identifiera och hantera eventuella 
risker i barnens miljö. Temat för tillsynen under 2021 har varit städning samt hygien. 

Under 2019 infördes den nya lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) där 
miljöenheten har tillsynsansvar. I detta ingår att säkerställa att utbildningsverksamheter har 
kunskap om den nya lagstiftningen och har en tillräcklig egenkontroll. Utöver det utförs årlig 
tillsyn på övriga rökfria miljöer så som lekplatser, idrottsanläggningar och badplatser.  

Miljöenheten bedriver även övrig livsmedelstillsyn över skolornas och förskolornas kök. 
Syftet med tillsynen är att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa och för barnens 
intresse när det gäller livsmedel. Tillsynsfrekvensen på förskolorna är högre än normalt då 
barnen ses som en känslig konsumentgrupp.  

 

Byggenheten 

I lovhanteringen och vid tillsyn på byggenheten kontrollerar vi bland annat barnsäkerhet i 
byggnader och barns utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. 
Byggenheten kontrollerar även tillgänglighetsfrågor i övrigt som är viktiga för barn. 

 

Uppgifterna sammanställda 2022-03-03 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande
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Medel för folkhälsostrategtjänst Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun HSNS Kommun HSNS Kommun

Tjänst folkhälsostrateg (lön inkl. lönebikostnader)
390 000 302 000 390 000 165 300 0 136 700

Eventuell motfinansiering av 

folkhälsostrategtjänsten
0 0

Summa totala tjänster 390 000 302 000 390 000 165 300 0 136 700

Medel för lokala folkhälsoinsatser Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Folkhäloinsatser 14 kronor/nvånare och part
345 352 433 352 257 648 261 836 328 734 257 648 83 516 104 619 0

Överflyttade medel från 2020 på eget initiativ 

enligt avtal*
0 0 0

Överflyttande medel från 2020 efter beviljad 

ansökan till HSNS*
65 000 65 000 0 0 0

Eventuella andra medel 0 0 0

Summa totala folkhälsomedel 410 352 433 352 257 648 326 836 328 734 257 648 83 516 104 619 0

*=Medel som inte används under 2021 ska återbetalas till respektive part.

Redovisningen är: Preliminär Slutlig

Eventuella kommentarer till budget Eventuella kommentarer till den ekonomiska redovisningen

Ulricehamns kommun

 Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021  Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021

Eventuella kommentarer: Eventuella kommentarer: Rad F6: Endast lön och POt. Övriga driftkostnaderna (28 tkr) kopplats till folkhälsostrategtjänsten är inte med i beräkningen

Medel till tjänst föräldrastödsutvecklare 100 % tillsvidare 257 648 kr), är del av 

Ulricehamns kommuns motfinansiering av medel för lokala folkhälsoinsatser. 

Medel som flyttats över från 2020 till 2021 efter beviljad ansökan: 65 000 kr. Kommunen 

motfinansierar de överflyttade medlen via tjänsten för föräldraskapsstödsutveckling. 

Summa HSNS-medel som inte använts under året: 20 000 kr. 

Medel som förs över från 2021 till 2022 på eget initiativ enligt avtal: 20 000 kr.

Motfinansiering sker via kommunens tjänst för föräldraskapsstödsutveckling.

Noll (0) = 

medlen har 

använts enligt 

budget 
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Detaljbudget folkhälsoinsatser 2021
Budget Utfall Resultat

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Jämlikhet i hälsa 0 0 0

Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn 

upp till 18 år* 60 000 318 352 257 648 150 739 150 739 257 648 -90 739 167 613 0

*Inklusive 30 000 överflyttade och 

medfinansierade medel 0 0 0

Öka skolnärvaron** 95 000 47 500 47 500 47 500 -47 500 0

**Inklusive 35 0000 överflyttade och 

medfinansierade medel 0 0 0

Stärka den psykisk hälsan 40 000 14 750 14 750 25 250 -14 750 0

Trygghetsskapande arbete 60 000 11 007 32 904 48 993 -32 904 0

Skapa jämlika förutsättningar och livsvillkor 80 000 30 000 30 000 -30 000 50 000 0

Hållbar social utveckling i förskolan 30 000 11 420 11 420 18 580 -11 420 0

0 0 0

Ett starkare lokalt civilsamhälle 5 352 20 000 2 000 2 000 3 352 18 000 0

Stöd till folkhälsoinsatser i det lokala 

civilsamhället 0 0 0

0 0 0

Goda levnadsvanor 0 0 0

Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och spel om pengar 30 000 15 000 18 500 18 500 11 500 -3 500 0

Senior Sport School 20 000 20 000 0 0 0

Parasport School 20 000 0 20 000 0 0

Främja goda levnadsvanor 50 000 20 921 20 921 29 080 -20 921 0

0 0 0

Summa 410 352 433 352 257 648 326 836 328 734 257 648 83 516 104 619 0

Eventuella kommentarer till detaljbudgetens ekonomiska redovisning 

Noll (0) = medlen använda enligt budget 

Ulricehamns kommun
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1 Inledning 
Syftet med denna rapport/bilaga är att ge en överblick och sammanfatta det miljöarbete som 
gjorts av förvaltningen i Ulricehamns kommun under 2021. 

2 Aktuella styrdokument 
• Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2018 - 2026 

• Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav 2018 - 
2022 

• Riktlinjer för förorenade områden 2020 - 2024 

• Grönplan 2001 Ulricehamns stad med tillhörande skötselplaner 2001 - 2022 

• Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 2020 - 2024 
• Handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster 2022 – 2025 (antagen 2021) 
• Mot en cirkulär och hållbar framtid – gemensam avfallsplan 2021 - 2030 

3 Remisser, motioner, medborgarförslag 
och enkäter 

3.1 Remisser 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat följande remisser: 

• Nationell plan för genomförande av EU:s engångsplastdirektiv 
• Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning 2021 – 2024 
• Länsstyrelsens underlagsrapport om utsläpp och halter i luft i kommunerna i Västra 

Götaland 

3.2 Motioner 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat följande motioner: 

• Vandringshinder för fisk i Ätran vid Vist 
• Bekämpning av björnloka och invasiva arter 
• Minskad mikroplastspridning 
• Koldioxidbudget 
• Biosfärområde i Ulricehamn 
• Riktlinjer för kompensation av nedhuggna träd 

3.3 Medborgarförslag 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat medborgarförslag om: 

• Att Ulricehamns fritidsfiskare ska företräda kommunen i fiskevårdsfrågor 
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3.4 Enkäter 
Under året har miljöstrategfunktionen arbetat med följande enkäter:  

• Aktuell hållbarhets kommunranking 
• IVL-enkät om kommunernas klimatanpassningsarbete 

4 Stöd till verksamheter 
Stödet från miljöstrateg direkt ut till verksamheterna har ökat under året. Förfrågningar i 
olika miljöfrågor, expertstöd och utbildningsinsatser har ökat mest.  

5 Deltagande  
Under året har kommunen varit medlem av och medverkat i Kommunalt Nätverk för Hållbar 
Utveckling Väst (KNÄT). Kommunen har haft representation från flera verksamheter och 
deltagit aktivt i nätverket för miljöstrateger respektive naturvård. Medverkan i nätverken ger 
bland annat ett stort kontaktnät, kunskapsuppbyggnad och omvärldsmedvetenhet.  

Kommunen har genom miljöstrategen medverkat i nätverket för miljöstrateger i 
Boråsregionen. Boråsregionen har under året arbetat med ett förslag till ny regional 
avfallsplan och representanter från berörda enheter samt miljöstrateg har medverkat i detta 
arbete. 

6 Konkret miljöarbete 

6.1 Nya klimatlöften – Klimat 2030 
Inom ramen för Utmaningar Hållbart Västra Götaland och begränsad klimatpåverkan 
lanserade Klimat 2030 förslag på 20 kommunala klimatlöften. Ulricehamns kommun antog 
13 av löftena. Nedanstående åtgärder följs också upp i Årsredovisningsbilaga 2021. 

• Vi använder en klimatstyrande resepolicy – Uppfyllt. Kommunen har en 
klimatstyrande resepolicy. 

• Våra nya personbilar är miljöbilar – Påbörjat. En värdeflödesanalys har genomförts 
och resulterat i att en fordonsgrupp har bildats med representation från berörda 
verksamheter. Gruppen, som fortsätter arbeta under 2022, ska se över hela 
upphandlingsprocessen av bilar och hitta vägar att underlätta, effektivisera och 
göra nybilsinköpen mera miljövänliga. En stor del av bilarna som köptes in under 
2021 var miljöbilar.   

• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer – Uppfyllt. På grund av pandemin 
fortsätter arbetet även 2022. 

• Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy – Påbörjat. Förslag till plan 
har lämnats för politisk behandling. 
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• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag – 
Uppfyllt. Laddtjänster finns vid sju geografiskt skilda boenden som förvaltas av 
STUBO.  

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter – Påbörjat. På grund av 
pandemin och hög belastning inom sektor Välfärd och Lärande kunde löftet inte 
genomföras, arbetet fortsätter under 2022 

• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål - Uppfyllt. Kommunen 
uppfyller målen i löftet. 

• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål – Uppfyllt. 
Kommunen beräknar klimatpåverkan och når målen. 

• Vi gör investeringar för energiinvesteringar – Påbörjat. Investeringar i 
energieffektivisering görs kontinuerligt. 

• Vi producerar egen solel – Påbörjat. Solcellspark har utretts och förslag har lämnats 
för politiskt beslut i juni 2021. Anläggande av solceller övervägs vid 
byggnadsprojekt men under 2021 fanns inget lämpligt objekt. 

• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal – Uppfyllt. Alla kommunens 
elavtal har 100 procent förnybar el. 

• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation – Påbörjat. 
Kommunen har tagit beslut om gröna lån men det togs inget beslut om att uppföra 
någon ny lånefinansierad kommunal byggnad. 

• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat – Påbörjat. På 
grund av pandemin har tänkta aktiviteter inte genomförts. 

6.2 Utmaningar Hållbart Västra Götaland - 
Åtgärdsprogrammet 

Inom ramen för åtgärdsprogrammet har kommunen arbetat med följande åtgärder under 
2021: 

• Minska exponering för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter –Lämpliga 
åtgärder övervägs kontinuerligt. 

• Minska utsläpp av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning – Kommunen 
har informerat om riskerna och hur vedeldning ska utföras på bästa sätt. 

• Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden – 
Kommunen har sedan 2020 riktlinjer för förorenade områden. 

• Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder – Kommunen 
arbetar med att få in dessa målbilder i rutinerna. 

• Öka arealen hyggesfritt skogsbruk – Sedan 2018 har kommunen ett Skogsprogram 
som säger att arealen på vilket hyggesfritt skogsbruk bedrivs ska öka. 

• Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskolan samt vårdlokaler och andra 
boenden – Kommunen bedriver ett tillsynsprojekt för inomhusmiljön som bland 
annat tittar på fukt, radon, etc. 

• Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering – Arbetet med att ta 
fram ett kulturmiljöprogram startade under 2021. 

• Främja ekologisk livsmedelskonsumtion – Kommunen arbetar aktivt för att höja 
andelen ekologiskt odlade livsmedel. Ekologiska livsmedel utgör ca 50 % av totala 
kostnaden för livsmedel. 
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6.3 Åtgärder och uppdrag via kommunpolitiskt 
handlingsprogram och budgetuppdrag inom 
miljöområdet 

Dessa åtgärder och uppdrag finns också med i Årsredovisningsbilaga 2021.  

• Genomförandeplan för upprättande av solcellspark – MSB har utrett frågan och 
uppdraget slutredovisades i juni 2021.  

• Värna den biologiska mångfalden – Inom sektor lärande har Enheterna Blidsbergs 
skolområde, Hökerums skola, Ulrikaskolan samt Tvärreds skolområde tillverkat 
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. Därutöver har Park & skog 
har under året ställt om ytterligare ca 15 000 kvm till höggräsytor vilket främjar 
den biologiska mångfalden. 

• Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor - Vid schemalagda luncher äter klassen 
samlat med en vuxen och att man sitter en angiven tid vilket bör minska upplevelsen 
av stress och att elever slänger mat. 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. 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. 

• Inventering av invasiva arter - Park och skog har presenterat omfattningen av 
uppdraget för KS arbetsgrupp. Ett förtydligande av omfattning och nivå på insatser 
behöver tas innan kartläggning påbörjas. Park och skogs kompetensområde i 
frågan är att ta bort de invasiva växterna och flera delar av 
förvaltningsorganisationen är inkopplade för att bredda kompetensen inom 
uppdraget. För att ha en effektiv bekämpning av invasiva arter krävs en 
kartläggning, som visar vilka arter som finns och var de förekommer. Utifrån 
kartläggningen kan sedan en tidsplan och budget tas fram för bekämpningen, bland 
annat gäller det att hitta rätt bekämpningsmetoder. Man måste också fundera över 
hur bekämpning ska samordnas med andra markägare där så behövs annars kan 
kommunens bekämpning bli meningslös- Inom kommunen finns inte kompetens för 
att genomföra kartläggningen utan extra resurser behöver skjutas till. 

• Bygg klimatsmart och miljövänligt - Kommunen har antagit ett antal klimatlöften på 
förslag från Klimat 2030. I projekteringen av den nya skolan f-6 har Miljöbyggnad 
silver implementerats.  

• Handlingsplan för miljöberedningen och kopplad till Strategi för miljöarbetet – 

Förslag till handlingsplan  presenteras  våren 2022. 
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Väsentliga händelser under 2020 
 
Under 2021 steg den svenska aktiemarknaden med 39,3 (inklusive utdelningar). Den globala 
aktiemarknaden steg med 30,9%, medan utvecklingen i USD var 19,0%. Tillväxtmarknader steg 
under året med 7,5% i svenska kronor och i USD var utvecklingen -2,2%. Under 2021 steg de 
långa nominella räntorna medan realräntor sjönk jämfört med föregående år. På valutamarknaden 
försvagades den svenska kronan mot USD och utvecklades relativt oförändrat mot EUR  
 
Året startade med en hoppfull i lanseringen av vaccin mot covid-19. Vi fick se stigande räntor i 
hopp om återgående till normalitet och cykliska aktier gick starkt. Utvecklingen tog sedan en ny 
riktning i med introduktionen av delta-varianten av Covid-19 viruset.  
 
Under hela 2021 fortsatte stimulanser och en expansiv penningpolitik att gynna företagen, vilket 
resulterade i en stark global vinsttillväxt och ökad riskvilja hos investerare. Den globala pandemin 
som startade under 2020 har dock fortsatt att påverka marknaden även under 2021. Detta främst 
genom begränsat utbud i kombination med mycket hög efterfrågan på varor och tjänster. 
Halvledare, begagnade bilar och energipriser är några exempel på där utbud och efterfrågan 
hamnade i obalans. Flaskhalsproblematiken genererade  prisprisökningar och förstärkte den 
redan höga inflationen. Centralbankernas sätt att hantera inflationen har varit årets stora fokus 
vilket skapat både oro men främst fortsatt riskvilja för investeringsklimatet.  
 
 
Portföljutveckling och årets transaktioner 
 
Ulricehamns kommun har beslutat att förvalta kapitalet tillsammans med Söderberg & Partners 
enlighet en dynamisk förvaltningsmodell med kontinuerlig riskkontroll. Förvaltningen ska styras 
med målsättning att portföljen aldrig ska falla mer än 15% under rullande 24-månaders perioder. 
I praktiken innebär strategin att andelen aktier i första hand bestäms utifrån aktuellt riskutrymme 
(maximalt 15%) och i andra hand rådande marknadsanalys.  
Under inledningen av 2021 så var andelen aktier ca 29%. Andelen aktier reducerades kraftigt 
under 2020 till följd av den stora nedgången under februari och mars då en stor andel av 
riskutrymmet förbrukades. Vid utgången av 2021 var aktieandelen 56%. Den ökade andelen 
aktier under året var en konsekvens av stigande börskurser och därmed förbättrat riskutrymme 
för aktier i portföljen.  
 
En hög aktieandel under ett mycket starkt börsår har varit mycket gynnsamt för portföljens 
absoluta och relativa utveckling. Marknadsvärdet på kommunens portfölj uppgick vid årets slut 
till totalt 130,6 miljoner kronor (115,1 miljoner kronor. 2020). Årets avkastning på totalportföljen 
blev +13,6%. 
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Ansvarsfulla investeringar 
 
Samtliga innehav i portföljen följer kommunens riktlinjer avseende exkludering. Under året har 
även portföljens innehav genomlysts med fokus på påverkan och inkluderande strategier. Syftet 
med genomlysningen är att säkerställa ansvarsfulla investeringar och medverka till målet om 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Om uppföljning lokalt folkhälsoarbete 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun 
inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete, är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna 
skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller 
tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet Avsikten med avtalen är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
Avtalet följs upp varje år tillsammans med verksamhetsplanen för det lokala 
folkhälsoarbete som bedrivits för gemensamma medel. Besvara frågorna kortfattat och 
hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Eventuella ytterligare dokumentationer som 
genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, 
utvärderingar eller liknande, kan skickas in tillsammans med uppföljningen som 
kompletterande information. 

Mejla in uppföljningen till HSNS diarium på hsn.sodra@vgregion.se och en kopia till 
lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen skickas även till 
kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är 
helt klar den 25 januari, skickas ett preliminärt resultat in. Använd den särskilda 
Excelmallen för detta. Den slutliga ekonomiska redovisningen skickas sedan in senast den 
15 februari.  



2 

Utgångspunkter för samverkansavtal, verksamhetsplan och 
uppföljning 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för 
folkhälsoarbetet 

• Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

• FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 
alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.   
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument som ligger till grund för 
prioriteringar och insatser 
 
Regionala dokument 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
• Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
• Kraftsamling fullföljda studier  
 

Kommunala dokument 
• Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
• Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
• Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete.  
• Handlingsplan för jämställdhet. 
• Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 

 
Gemensamma prioriteringar utifrån vårdialog och hälsoläge 

• Grupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer födda 
utanför Sverige samt äldre personer  

• Områden: Jämlikhet i hälsa, ett starkare lokalt civilsamhälle samt goda 
levnadsvanor 
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Lokal styrning, ledning och samverkan 
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara långsiktigt, utgå från 
identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan med olika 
samhällsaktörer. 
 
Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. 
Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen 
regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. 
Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder 
och forum. 
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess 
med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i 
de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar 
utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade 
gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  
 
Uppföljningsfrågor om styrning, ledning och samverkan  
Ange om det under året har skett någon förändring eller utveckling under året vad gäller 
nämnd och förvaltning som ansvarar för arbetet, var arbete eller tjänst är placerade, att 
integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet, hur ni arbetat 
för att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser 
som görs. Om ja, på vilket sätt har det förändrats eller utvecklats? 
 
Under 2020 tillsattes en styrgrupp bestående av samtliga sektorschefer i ledning av 
kommunikationschef, för att arbeta med Ulricehamns kommuns flera temaveckor, där ett 
flertal syftar till att stärka folkhälsan. Gruppen har tillsats för att få en bättre struktur och 
sammanhållning av Ulricehamns temaveckor. Denna grupp har inte varit aktiv under 2021 
då covid-19 satte stopp för vidare arbete, men den förväntas startas igång igen under 2022.  
 
Under året har det inrättats ett folkhälsostrategiskt råd i Ulricehamns kommun där fyra 
stycken politiker från både kommunalråd och oppositionsråd, folkhälsostrateg samt dennes 
chef medverkar. Möten kommer hållas ungefär fyra gånger per år och beröra 
folkhälsofrågor som är viktiga för båda parter att känna till, uppföljning av avtal samt 
arbete framåt på en strategisk och övergripande nivå.  
 
En samordningsgrupp för frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(ANDTS) har skapats för att samordna arbetet kring den nya handlingsplanen för ANDTS-
frågor som antogs i Ulricehamn 2021 och som kommer att gälla 2022-2025. I gruppen 
ingår lokala aktörer som arbetar förebyggande mot bruk av ANDTS och leds av 
folkhälsostrateg. Styrgrupp för denna grupp är lokala BRÅ (sektorschefer, politiker, 
säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och kommunchef). 
 
Vilka forum har du/kommunen för att samarbeta/samverka inom folkhälsoarbetet vad 
gäller internt i kommunen, med regionens verksamheter och/eller andra externa aktörer? 
 
Det finns god möjlighet för folkhälsostrateg att samverka inom folkhälsoarbetet i 
Ulricehamn, både internt i kommunen men även med regionens verksamheter samt 
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grannkommuner. Folkhälsotrateg är med i det folkhälsostrategiska rådet som nämnts innan, 
lokal närvårdssamverkan, Skola Socialtjänst Polis Fritid (SSPF), det lokala 
brottsförebyggande rådet, samordningsgrupp för ANDTS-frågor som nämnts ovan, 
arbetsgrupp inom närvårdssamverkan för psykisk hälsa, Sjuhärads folkhälsonätverk, 
samverkansgrupp mellan civilsamhället och kommunen, Sjuhärads trygghet- och 
brottsförebyggande nätverk, planeringsgrupp Pride, planeringsgrupp folkhälsovecka samt 
planeringsgrupp temavecka psykisk hälsa.  
 
Inom närvårdssamverkan är folkhälsostrateg med i två nya grupper sedan hösten 2021; 
uppdragsgrupp Barn och Unga samt uppdragsgrupp Hälsa. 
 

Rollen som folkhälsostrateg 
Är det några särskilda arbeten eller processer som du deltar i eller driver som du vill lyfta 
fram och som inte finns med delen om ”Uppföljning folkhälsoinsatser? Om ja, vilka?  
 
Under året har en mindre grupp startats för att jobba mer aktivt med frågan Våld i nära 
relationer. Folkhälsostrateg, verksamhetschef för socialtjänst samt HR-konsult ingår i 
gruppen. Frågan har diskuterats ur ett arbetsgivarperspektiv och hur den ska ingå i 
medarbetarsamtal med anställda i kommunen framöver. Än så länge är vi ganska tidigt i 
processen men frågan är ställd om att ägna ett ledarforum åt ämnet. Syftet med arbetet är 
att medvetandegöra kommunens chefer om detta samhällsproblem och vad det innebär ur 
ett arbetsgivarperspektiv; att ge chefer möjlighet till det kunskapsstöd som behövs för att 
kunna agera rätt om man misstänker att en anställd är utsatt för våld. 
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Ekonomisk redovisning för lokalt folkhälsoarbete 
Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den ekonomiska redovisningen görs i en 
Excelmall och skickas in tillsammans med avtalsuppföljningen.  
 
Det är enbart de insatser som genomförs med gemensamma medel som ska finnas med i 
den ekonomiska redovisningen. Lokala insatser som inte finansieras gemensam inom 
avtalet, men som tagits upp i verksamhetsplanen, skrivs in i kolumnen ”Övrigt” i 
Excelmallen. 
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Uppföljning folkhälsoinsatser 
Det som följs upp är vad insatsen har lett till, om insatsen genomfördes enligt plan, en 
förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen genomförandes istället, och vad 
kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet. 

Område: Jämlikhet i hälsa 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Erbjuda föräldrastöd 
till alla föräldrar med 
barn upp till 18 år 

Målgrupp: Föräldrar 
med barn upp till 18 
år. 

Strategiskt arbete för samverkan 
kring föräldrastöd. Det kräver 75 % 
tjänst föräldrastödsutvecklare som 
samordnar och utvecklar 
föräldrastödet som är placerad på 
Ulricehamns familjecentral. 
Kommunen finansierar sedan 
årsskiftet 2019/2020 ytterligare 25 
% tjänst föräldrastödsutvecklare för 
att möjliggöra stärkt arbete och 
rätten till heltid som är i linje med 
kommunens arbete Heltid som 
norm. Tjänsten som 
föräldrastödsutvecklare är del av 
kommunens motfinansiering.  

Föräldrastödet ska arbeta för att 
tidigt möta föräldrars behov av stöd 
kring föräldraskapets utmaningar 
genom att erbjuda mötesplatser och 
lättillgängligt stöd för föräldrar, 
samt stärka det sociala nätverket 
runt barn och föräldrar. Utifrån 
Västra Götalandsregionens fokus på 
tidiga insatser och kraftsamling 
Fullföljda studier utveckla 
strukturer och stärka arbetet med 
tidiga insatser tillsammans med 
familjecentral, förskola, grundskola, 
gymnasium, integrationscenter, IFO 
barn och unga, kultur och fritid och 
Västra Götalandsregionen. Detta 
förväntas leda till en ökad trygghet i 
föräldraskapet och en god uppväxt 
för barnen i Ulricehamns kommun. 

Insatsen genomfördes enligt plan men 
under stora delar av året har man på 
grund av pandemin fått tänka mycket 
nytt gällande mötesplatser för 
föräldrar/familjer och föräldrastöd. 
 
Familjecentralens verksamhet har i 
stora delar bedrivits utomhus (öppen 
förskola, babyöppet, 
barnvagnspromenad), något som har 
fungerat väl under omständigheterna.  
 
Sångstunder har lagts ut digitalt via 
Familjecentralens Facebook. 
Föräldrasnack och babymassage har 
erbjudits digitalt. Några tematräffar har 
genomförts utomhus, tex Matkassen 
med dietister, och NTF’s info om 
babyskydd och bilbarnstolar.  
 
Insatsen har lett till samhörighet bland 
föräldrar samt en ökad trygghet i deras 
föräldraroll. 
 
Inför nästa år är förhoppningen att 
verksamheten kan fortsätta som vanligt 
men att också behålla lite av det 
digitala och några utomhusaktiviteter 
då det är en del som besöker dessa 
istället för fysiska/inomhusaktiviteter. 

Ökad skolnärvaro 

Målgrupp: Barn och 
unga, deras viktiga 
vuxna samt all 

Öka kunskapen om goda 
levnadsvanor samt betydelsen av 
vuxnas roll i barn och ungas 
lärande. Syftet är att främja goda 
förutsättningar för barn, unga och 

Insatsen genomfördes delvis enligt 
plan. En föreläsning blev inställd på 
grund av Covid-19 men resterande 
genomfördes. 
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personal som arbetar 
runt barn och unga. 

deras viktiga vuxna för att fler 
elever ska fullfölja grundskola och 
gymnasium.  

Insatsen är en del i 
utvecklingsarbetet med att öka 
andelen behöriga till yrkesprogram 
och att fler gymnasieelever tar 
examen. Den är också en del i 
Västra Götalandsregionens 
kraftsamling Fullföljda studier och 
fokus på tidiga insatser. 

Det var tänkt att erbjuda en föreläsning 
till vårdnadshavare med Susanne 
Pettersson för att stärka föräldrarollen 
men pga covid-19 fick den ställas in. 
 
Pedagogerna fick gå på en föreläsning 
med Fredrik Zimmerman. För att skapa 
möjligheter för alla elever att nå målen 
i skolan behöver pedagoger få kunskap 
kring olikheter i pojkars och flickors 
möjligheter att lyckas i skolan. Medel 
användes också till att köpa in Fredrik 
Zimmermans bok "Vad lärare och 
andra vuxna behöver veta för att fler 
pojkar ska lyckas i skolan. 
 
Medel användes också till att köpa in 
material till eleverna för att utveckla 
utomhusmiljön på skolgården på 
Ätradalsskolan. Detta för att öka 
elevernas motivation och vilja till 
fysisk aktivitet på rasten vilket leder till 
ett lugnare inomhusklimat och ökad 
studiero i klassrummet. 
 
Pedagoger har fått ökade kunskaper om 
pojkar och flickors förutsättningar för 
att nå fullständiga betyg samt strategier 
för att hjälpa elever, framförallt pojkar, 
att förbättra sina prestationer. Eleverna 
har motiverats till fysisk aktivitet 
utomhus under raster vilket bidrar till 
ett lugnare inomhusklimat och ökad 
studiero i klassrummet.  

Stärka den psykiska 
hälsan 

Målgrupp: Unga, 
deras viktiga vuxna 
samt all personal som 
arbetar runt unga. 

Ge verktyg, metoder och ökad 
förståelse för ungas förutsättningar 
till viktiga vuxna kring barn och 
unga samt till personal som arbetar 
med unga (eller barn och unga). 

Syfte: Att främja (eller stärka) den 
psykiska hälsan bland unga samt att 
skapa en bättre skolmiljö med fler 
elever som går ut gymnasiet med 
examen eller studiebevis. Särskilt 
fokus är gymnasieelever och är i 
linje med Västra 
Götalandsregionens kraftsamling 
Fullföljda studier. 

Insatsen genomfördes enligt plan om än 
digitalt. Två föreläsningar, en om 
preventiv suicid och en 
motivationsskapande föreläsning har 
hållits i årskurs 1 och 3 på gymnasiet 
samt för personalen på skolan, detta i 
hopp om att eleverna får verktyg att 
bättre hantera sitt mående och hitta 
vägar att nå sina studiemål. Uppföljning 
i form av handledning vid två tillfällen 
hölls också efter det att föreläsningarna 
ägt rum. 

Det är viktigt att unga och vuxna runt 
omkring får redskap och strategier om 
hur man kan hantera olika situationer i 
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livet. Tankar finns om att en sådan här 
insats framöver också borde riktas ännu 
lägre ner i åldrarna. 

Trygghetsskapande 
arbete 

Målgrupp: 
kommunövergripande. 

Utifrån kommunens arbete med 
metoden Effektiv samordning för 
trygghet (EST) som påbörjas 
årsskiftet 2020/2021 arbeta 
trygghetsskapande.  

Syftet är att stärka tilliten och den 
upplevda tryggheten i kommunen.  

Arbetet görs tillsammans med 
polismyndigheten, lokalt näringsliv 
och Västra Götalandsregionen.  

Insatserna genomfördes delvis enligt 
plan men även här har Covid-19 
bidragit till bortfall av aktivitet. 

Utifrån metoden Effektiv samordning 
för trygghet (EST) har specifika platser 
i kommunen identifierats som otrygga 
där ungdomar “hänger”. Dessa 
ungdomar önskas fångas upp så att de 
får ett sammanhang. Ungdomar som är 
16 år och uppåt har därför fått ordna ett 
eget projekt, fotbollskvällar, 1-2 
vardagskvällar i veckan ca 3-4 h under 
höstterminen och genomfört detta i en 
grupp med andra ungdomar (1-2 
ungdomar håller i en grupp).  

Insatsen har lett till en meningsfull 
fritid för ungdomar samtidigt som det 
skapar trygghet i kommunen då 
allmänna platser inte nyttjas för 
vardagligt ”häng” som skapar en otrygg 
känsla hos invånarna. I det fortsatta 
arbetet finns det en förhoppning om att 
insatsen ska kunna finnas med i 
verksamhetens egna budget. 

En bilträff för motorburna ungdomar 
fick ställas in på grund av pandemin. 
Träffens syfte var att jobba med 
inkludering och sammanhang för 
ungdomarna. 

Skapa jämlika 
förutsättningar och 
livsvillkor 

Målgrupp: 
kommunövergripande, 
hbtqi-personer och 
personer födda 
utanför Sverige. 

Delta i Ulricehamns Pride eller 
uppmärksamma hbtqi-frågor på 
annat sätt, antirasism och arbete 
med jämställdhetsintegrering. 

Syftet är att stärka det kommunala 
arbetet för jämställdhet, hbtqi-
personer och personer födda utanför 
Sverige.  

Genomförs i samarbete med bland 
annat civilsamhället och 
länsstyrelsen.  

Insatsen har genomförts enligt plan 
genom deltagande i Ulricehamns Pride. 
Med tanke på pandemin var mycket av 
aktiviteterna under veckan digitala.   

Veckan var utvecklande och lärorik, 
programmet har setts av många och 
diskussion och samtal har varit 
värdefulla för både oss som arrangörer 
och för de besökare som gett respons.  

Vi tar med oss vikten av att samtala om 
och arbeta aktivt med hbtqi-frågor.  
Hbtqi-personers mående har påverkats 
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av pandemin och vi ser att också hat 
och hot riktat mot hbtqi-personer ökar, 
det går därför inte att uppmärksamma 
dessa frågor nog. 

I det fortsatta arbetet tar vi även med 
oss att fokusera mer på denna insats då 
pengar har blivit över. Vi kan anordna 
fler aktiviteter inom hbtqi- frågor, 
antirasism och jämställdhetsintegrering. 
Dock ska tilläggas att pandemin även 
här satt stopp för planerande av dessa 
typer av aktiviteter. 

Hållbar social 
utveckling i förskolan 

Målgrupp: barn och 
personal i Gällstads 
förskoleområde 

Förstärka arbetet med social hållbar 
utveckling i Gällstads 
förskoleområde genom utbildning, 
litteratur och pedagogiska 
dilemmadiskussioner.  

Syftet är att stärka det sociala 
samspelet, självtilliten, solidaritet, 
öppenhet och respekt samt social 
utveckling som en del av hållbar 
utveckling. Förskolan upplever att 
barn har svårare att ingå i ett socialt 
sammanhang och ser behov av att 
stärka barnen i detta.  

Insatsen kommer involvera all 
personal och är del av 
förskoleområdets prioriterade mål i 
Systematiskt kvalitetsarbete samt 
går i linje med Västra 
Götalandsregionens fokus på tidiga 
insatser och kraftsamling Fullföljda 
studier.  

Insatsen genomfördes enligt plan. 
Ulricehamns förskolor lyssnade på 
föreläsningen av Petra Krantz Lindgren 
”Med känsla för barns självkänsla”. 
Efter föreläsningen fick pedagogerna 
reflektionsfrågor och gjorde 
minnesanteckningar som de skickade 
till rektor. 
Insatsen har lett till att verksamheten 
nått målet utifrån att pedagogerna 
tänker på förutsättningar för lärandet. 
Att det ges förutsättningar för att vara 
delaktiga krävs att den fysiska, 
pedagogiska och sociala miljön är 
tillgänglig, hanterbar och trygg för 
barnet. 
I det fortsatta arbetet kommer 
pedagogerna ha med reflektionerna i 
sitt pågående arbete och bemötande 
med barnen i verksamheten. 

 

Område: Ett starkare lokalt civilsamhälle 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Stöd till 
folkhälsoinsatser i 
det lokala 
civilsamhället 

Målgrupp: 
civilsamhället. 

Minimum är två beviljade 
ansökningar.  

Syftet är att uppmuntra till ett lokalt 
civilsamhälle som genomför 
förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter som inte ingår i deras 
ordinarie aktiviteter samt möjliggöra 

Insatsen har genomförts som planerat, 
även om det bara är en förening som 
ansökt om medel.  

Grönahögs IK har ansökt om 
folkhälsomedel för en aktivitetsrunda, 
”Puls och Styrka”, som de satt upp.  
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hälsofrämjande 
verksamhetsutveckling. Genom 
ekonomiskt stöd uppmuntra 
civilsamhället till fler 
folkhälsoinsatser, eftersom antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar 
minskar och upplevd ensamhet bland 
äldre ökar. 

Aktivitetsrundan finns utmed 
Grönahögs elljusspår. Den innehåller 12 
skyltar som var och en beskriver en 
rörelse eller utmaning, en beskrivning 
för vuxna och en för barn. Varje skylt 
har också en QR-kod som går att scanna 
för att få en mer utförlig beskrivning av 
rörelsen. På ett enkelt men ändå 
informativt sätt ges alla möjlighet att 
utveckla sin kondition och styrka. Allt 
utefter var och ens egen förmåga.  

Aktivitetsrundan har använts av laget 
vid gemensam gruppträning samt 
uppvärmning ca 20 gånger under året 
med ca 10 deltagare per tillfälle. 
Statistik från QR-koderna visar att det 
är någonstans mellan 500-1200 
motionärer, i åldrarna 10–70 år som 
använt sig av aktivitetsrundan samtidigt 
som de gått eller sprungit i elljusspåret. 

Aktivitetsrundan är ett bra initiativ då 
den kan användas av vem som helst och 
när som helst. Fler insatser som dessa 
borde stöttas med hjälp av 
folkhälsomedel. 

 

Område: Goda levnadsvanor 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Minska bruket av 
alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel om pengar 

Målgrupp: unga och 
deras viktiga vuxna 
samt personal som 
arbetar runt unga. 

Utifrån den reviderade kommunala 
handlingsplanen för ANDTS-förebyggande 
arbeta med de givna aktiviteterna. Exempelvis 
föreläsning och stöd till föräldrar genom 
antilangningskampanjer och samtal vid 
föräldramöten i grundskola och gymnasium 
samt föreläsningar och information gentemot 
unga.  

Syftet är att fortsätta trenden i att färre 
ungdomar i Ulricehamns kommun brukar 
ANDTS och verka för att fler minskar bruket av 
ANDTS särskilt bland elever på gymnasiet och 
högstadiet.   

Insatsen genomfördes på en 
annan skola än den som var 
tänkt från början, efter 
överenskommelse med 
HSNS. I övrigt genomfördes 
insatsen som planerat. 

Inom det förebyggande 
arbetet genomfördes en 
föreläsning med ANDTS- 
tema på Ätradalsskolan för 
elever i åk 9. Föreläsningen 
handlade om hur ANDTS 
påverkar hälsan negativt.  

Ulricehamn menar att det är 
viktigt att fortsätta med 
dessa typer av insatser för att 
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Insatsen görs i samverkan med länsstyrelsen, 
civilsamhället, polismyndigheten, kommunala 
verksamheterna Tingsholm och IFO.  

hela tiden påvisa vikten av 
risken med att bruka 
ANDTS. Även här finns 
tankar om att insatser 
framöver också borde riktas 
ännu lägre ner i åldrarna. 

Senior Sport School 

Målgrupp: personer 
över 60 år. 

Genomföra två Senior Sport School för personer 
60+ år. Senior Sport School pågår i tolv veckor 
med två träffar per vecka. Tematräffar med 
fokus på hälsa varvas med att prova på olika 
aktiviteter för att bryta isolering, ensamhet samt 
träffa nya vänner och få inspiration till 
hälsosammare vanor.  

Syftet är att verka för ökat deltagande i 
samhället, bryta ensamhet och uppmuntra till 
goda levnadsvanor bland äldre personer.  

Sker i samarbete med Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland på 
mötesplatsen Oasen.  

Träffpunkten Oasen (där 
Senior Sport School) skulle 
genomförts har varit stängd 
under pandemin. Därmed 
har insatsen inte kunnat 
genomföras. Folkhälsomedel 
för denna insats kommer att 
föras över till 2022, efter 
överenskommelse med 
HSNS. 

Nedstängningen av Oasen 
har bidragit till mindre 
interaktion mellan äldre då 
det annars är en välbesökt 
plats. Under hösten 2021 
öppnade träffpunkten igen 
vilket besökarna är mycket 
glada över.  

Det vi tar med oss är 
betydelsen av gemenskap för 
äldre som vi måste fokusera 
mycket på under 2022 för att 
minska ensamhet bland 
äldre. 

Parasport school 

Målgrupp: Personer 
med 
funktionsnedsättning. 

Genomföra två omgångar under 2021, antalet 
träffar per omgång och teman inom 
hälsoområdet kommer utformas utifrån behoven 
hos personer med funktionsnedsättning och 
erfarenheterna från Senior Sport School-
konceptet. 

I syfte att minska utanförskap, öka inkludering, 
fysisk aktivitet samt deltagande i föreningslivet.  

Insatsen genomförs med de kommunala 
verksamheterna funktionsnedsättning och fritid, 
personer med funktionsnedsättning samt 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
i Västra Götaland. 

Parasport School har inte 
kunnat genomföras på grund 
av pandemin. 
Folkhälsomedlen har inte 
kunnat användas utan 
kommer under 2022 
användas för ”ungas 
meningsfulla fritid” där 
denna del eventuellt kommer 
att vara integrerad på något 
sätt. 
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Främja goda 
levnadsvanor 

Målgrupp: alla som 
bor, verkar och vistas 
i Ulricehamns 
kommun.  

Främja goda levnadsvanor genom bland annat 
kostnadsfria föreläsningar, seminarier och 
prova-på aktiviteter. 

Syftet är att främja goda levnadsvanor och ökad 
delaktighet genomföra årlig folkhälsovecka 
tillsammans med lokalt civilsamhälle, 
näringsliv, Västra Götalandsregionen och 
kommunala verksamheter.  

Insatsen genomfördes som 
planerat. Folkhälsoveckan 
genomfördes v40 där det 
fanns inslag av både digitala 
och fysiska aktiviteter. Det 
var många olika prova-på 
aktiviteter, bland annat dans, 
löpteknik, yoga, vandring, 
mindfulness och 
föreläsningar om hälsa. 
Veckan är en viktig del i 
folkhälsoarbetet då den 
bidrar till att folk får testa på 
nya saker och engagera sig i 
sin egen hälsa. 
Det finns en fördel med 
digitala aktiviteter då fler 
personer har möjlighet att 
delta men det är samtidigt 
bra med fysiska träffar då 
man samlas och kan 
interagera på ett annat sätt. 
År 2022 ska vi dela upp den 
här insatsen så att inte alla 
aktiviteter sker under en och 
samma vecka. Det kommer 
fortfarande vara en 
folkhälsovecka v.40 men 
också någon/några 
aktiviteter utspritt under 
året. Dels för att nå fler men 
också för att visa på att det 
arbetas med detta under hela 
året och inte bara under en 
vecka. 

 

 
 

Övrigt  
 
 
 

 
















































































































