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§ 106/2022

Årsredovisning 2021 Ulricehamns kommun
Dnr 2022/116

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.

Kommunstyrelsens beslut

Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna.

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.
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Lekmannarevisorns granskningsrapport NUAB
21 Signerad ÅR STUBO AB
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Underlag för lekmannarevisoerna, Granskningsrapport KPMG Stubo
ÅR Ulricehamns Energi AB 2021 signerad
Årsredovisning Ulricehamns Stadshus AB 2021 signerad
Lekmannarevisorns granskningsrapport UEAB
21 Signerad Revisionsberättelse-Ulricehamns Stadshus AB
Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadshus AB

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.

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Årsredovisning 2021 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-03-14

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Ulricehamns
kommun
Diarienummer 2022/116, löpnummer 951/2022

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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Lekmannarevisorns granskningsrapport NUAB
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Lekmannarevisors granskningsrapport Stubo 2021
Underlag för lekmannarevisoerna, Granskningsrapport KPMG Stubo
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Lekmannarevisorns granskningsrapport UEAB
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21 Signerad Revisionsberättelse-Ulricehamns Stadshus AB
Lekmannarevisorns granskningsrapport Stadshus AB

Beslut lämnas till

Revisorerna
Ekonomichef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
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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

2018-2022

2014-2018

Socialdemokraterna

3

4

Socialdemokraterna

10

13

Centerpartiet

2

3

Centerpartiet

8

10

Moderaterna

2

2

Moderaterna

8

10

Sverigedemokraterna

2

1

Sverigedemokraterna

6

4

Nya Ulricehamn

3

1

Nya Ulricehamn

9

3

Miljöpartiet

1

1

Miljöpartiet

2

3

Vänsterpartiet

-

1

Vänsterpartiet

2

2

Liberalerna

1

1

Liberalerna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Kristdemokraterna

2

2

15

15

49

49

Summa

Kommunfullmäktige

Summa
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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
Attendo Sverige AB (äldreomsorg)
Taxi beställningscentral i
Ulricehamns kommun AB
(äldreomsorg)
Wiscare AB (funktionsnedsättning)

Sektor lärande
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

142,7
145,7

110,1
111,3

86,5
57,9

95,9
70,6

140,6
145,9

Totala tillgångar, mnkr
Omsättningstillgångar, mnkr
Anläggningstillgångar, mnkr

3 069,3
380,3
2 686,4

2 936,3
359,8
2 573,8

2 708,1
305,2
2 400,0

2 591,6
350,6
2 238,0

2 501,2
298,8
2 202,4

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

1 189,5
324,5
865,0

1 196,2
355,6
840,6

1 014,8
343,0
671,9

991,6
320,0
671,6

921,3
307,5
613,8

59,7
45,9

57,5
49,4

58,3
39,7

57,5
39,9

57,7
39,1

2021

2020

2019

2018

2017

103,4
106,4
1 157,7
1 148,1

59,4
60,6
1 099,1
1 107,4

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

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

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

113,9
156,0

191,9
70,3

147,0
87,0

93,9
103,0

140,8
94,0

2 379,8

2 303,6

2 139,9

2 059,7

2 030,9

248,9
574,0

274,1
572,6

257,1
481,5

234,2
477,2

236,3
490,9

63,5
59,4

61,0
55,3

63,0
54,1

62,8
52,9

61,2
50,1

21,05

21,05

21,05

21,05

21,05

24 898

24 704

24 668

24 445

24 296

1 537
5 197
366
45

1 526
5 165
323
51

1 510
5 093
215
57

1 448
5 092
304
51

1 442
5 033
375
54

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

Soliditet, %
Soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden, %

Kommunen
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr
Skatteintäkter, mnkr
Personalkostnader, mnkr 1
Nettoinvesteringar, mnkr
Självfinansiering av investeringar, %
Totala tillgångar, mnkr
Kortfristiga skulder, mnkr
Långfristiga skulder, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl. internbank %
Kommunal skattesats, %
Folkmängd
Antal
Antal
Antal
Antal

brukare inom Välfärd
barn och elever från förskola till gymnasiet
fattade bygglovsbeslut
planuppdrag
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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.

Ulricehamns kommum
Tillväxten har varit relativt hög i Ulricehamns
kommun. Att fler väljer att bo i kommunen är
det tydligaste måttet på kommunens
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

Klimatförändringar

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.

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.

Demografi

Ulricehamns kommun

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

Klimatförändringar 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.

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

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.

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.

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.

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.

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
600

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
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Finansiella placeringar

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.

En viss del av kommunens likviditet är sedan
länge avsatt till fondering för att möta framtida
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts
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.

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

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 21-1231.
Finansiella placeringar, mnkr
121,6
120

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.
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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.

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).

Belopp i mnkr
Kommunen

2021

2020

Total pensionsförpliktelse i
balansräkningen
Avsättning inkl. löneskatt

14,9

14,8

Ansvarsförbindelse inkl.
löneskatt
Pensionsförpliktelse som

422,9

436,8

91,0

85,1

528,8

536,7

131,6

117,5

tryggats i pensionsförsäkring
Summa pensionsförpliktelser
Förvaltade pensionsmedel
marknadsvärde
Totalt försäkringskapital

8,9

3,0

Finansiella placeringar
avseende pensionsmedel

130,7

115,1

Summa förvaltade

262,3

232,6

Återlånade medel

266,5

304,1

Konsolideringsgrad

49,6%

43,3%

varav överskottsmedel
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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:

-förslag (ersätter medborgarförslag)
rbete med
medborgardialoger
- och ungdomspolitiskt program ska
tas fram
delegationsordning
vitaliseras genom ökad tid för information,
kompetenshöjande utbildning och
föredragningar av ärenden
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.

rdning
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:
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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 f r
kommunstyrelsen (KF 2021-09-23) och i
riktlinjerna f r 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 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
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.

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

Upphandling

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

Tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer med mera.
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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
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.
Företagsklimat enligt Öppna
jämförelser (Insikt) skiljer sig resultaten
mellan de olika verksamheterna i sektor miljöoch 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
ntalet medarbetare med
gäller
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska
(HME) ska öka i förhållande till föregående
ligger utfallet strax under
målvärdet. Det
Ulricehamns kommun ska öka med minst 5
förbättras i förhållande till föregående år.
(NUAB)
Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande till föregående år. (MSB). Det är
dagar från beslut till insats avseende boende
enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande till
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

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

2021

Målvärde

2020

87,7 %

>78 %

78 %

260 dagar <80 dagar 80 dagar
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.

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.

Tvålärarsystem där det är möjligt på
Ätradalsskolan.
Läxläsning varje vecka för de elever som
behöver stöd.
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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

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5
procent över en femårsperiod
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla
Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska
öka med minst 100 sett över en femårsperiod
Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande till föregående år. (NUAB)
Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i
förhållande till föregående år. (MSB)

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

2021

Målvärde

5,2%

4,5%
100 %

100 %

100 st
3,22 index
67,9 index

2020

100 %
100 st

>3,51
index
>68,5
index

3,51 index
68,5 index

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.

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
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.
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Ombyggnationer

Analys

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.

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 %.

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)

Kommunen har mycket höga resultat på miljöoch 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
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.

Indikator

2021

Målvärde

2020

7,5%

<8,1 %

8,1%

101,2 st

<101,2 st

101,2 st

10,5 %

<12,2 %

12,2 %

77,56
index

>77,56
index

77,56
index

22

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

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

Analys

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.

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
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.

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

Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar
ska uppgå till högst 325 mnkr.

7,1%
0 mnkr

Målvärde 2020

1,2%

4,0%

Högst 350
90 mnkr
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

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

Följa investeringsprojekten, både i kommunen
och i de kommunala bolagen för att ligga i rätt
nivå vad gäller likviditet och upplåning inom
koncernbanken.
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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
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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.

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.
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Kommunen
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.
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Koncernens soliditet inklusive samtliga
pensionsåtaganden, procent
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Kommunens ekonomiska resultat för 2021
uppgår till 103,4 mnkr.

2021

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.

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
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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.

Nettoinvesteringar, mnkr
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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.

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.
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Självfinansieringsgrad, %

hade kommunens soliditet inclusive samtliga
pensionsåtaganden 2021-12-31 uppgått till
59,4 procent (2020: 55,3 procent).
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Nivån på soliditeten innebär att Ulricehamns
kommun har en stark finansiell ställning.
Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, exkl.
internbank
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Soliditet
Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av
de totala tillgångarna. Soliditeten är ett mått på
kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats
med intäkter. Ju högre soliditet, desto lägre
skuldsättning har kommunen.
En soliditet på 63,5 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
går till 45,8 procent.
Kommunens funktion som internbank inom
koncernen påverkar soliditeten med drygt 13
procentenheter. Utan utlåningen till bolagen

20%
0%
2021

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

Årets resultat enligt
resultaträkningen

- reducering av samtliga
realisationsvinster

2020

103,4 59,4
-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

-

12,4

- justering för återföring av
orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

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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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.

Väsentliga
personalförhållanden
väsentliga
personalförh

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.

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.

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning

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.

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

Personalkostnader månads- och
timavlönade, mnkr

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

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

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

Totalt

2021

2020

Föränd- Förändring %
ring

730,4
19,9
8,8
28,1

697,4
21,9
7,9
27,1

33,0
-2,0
0,9
1,0

4,7
-9,1
11,4
3,7

787,2

754,2

33,0

4,4

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- Förändring ring %
Månadsavlönade
746,2 711,3
Timavlönade
41,1 42,9
Arvoderade
8,1
8,4
Förtroendevalda
6,6
6,0
Sysselsatta i
arbetsmarknadsåtgärder
7,5
6,0

34,9
-1,8
-0,3
0,6

4,9
-4,2
-3,7
10,0

1,5

25,0

Totalt

34,8

4,5

809,4 774,6

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.

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

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.

Antal anställda,
månadsavlönade
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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.

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.

Timavlönade
Arbetad tid i årsarbeten, timavlönad
personal (exkl. personliga assistenter och
anhörigvårdare PAN)
2021 2020 Förändrin Förändring

Kommune
UEAB
STUBO
NUAB

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 Utfall Förändring
2021 2020
Arbetad tid i årsarbeten,
månads- och timavlönad
personal (inkl. PAN).
Med årsarbete menas
summerad arbetstid
omräknad till
heltidstjänster.

1 937

1 882

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.

+55

104, 114,
1,0 0,8
0,4 0,2
0,4 0,4

g

,%

-10,2
+0,2
+0,2
+0,0

-8,9
+25,0
+100,0
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.
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Andel heltids- och deltidsanställningar

Fyllnads- och övertid
Fyllnads- och övertid, årsarbetare

Totalt

2021

2020

13,8

12,7

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
heltid som
breddas
hållbar
och
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
Hållbar kompetensförsörjning är en del i det
kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och

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

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.

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
Andel Heltidsarbetande
procent

75,5

75,1

2019
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

32

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.

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

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.

Kommunen

Kommunen
UEAB
STUBO
NUAB

80

24
35
57

80
20
36
57

20

76
65
43

20
80
64
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
Sammanfattningsvis är kommunens del av
arbetsmarknaden redan tillbaka i en situation
med hård konkurrens om arbetskraften.
Prognosen är att den konkurrensen kommer

Antal
Avgångna

2 017

173

Antal
PersonalAnställda omsättning
31/12
%

2 040

8,5

UEAB

5

6,1

STUBO

4

17,4

NUAB

0

0

Personalomsättning första linjens chefer

Kommunen

Kvinnor Kvinnor Män Män
2021
2020
2021 2020

Antal
anställda
1/1

Antal
anställda
1/1

Antal
Avgångna

Antal
Anställda
31/12

Personalomsättning
%

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
Denna
handlingsplan kommer att omsättas i aktiva
åtgärder efter politiskt beslut i februari 2022.

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 Utfall Förändring
2021 2020
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

Pensionsavgångar

UEAB

12,5

8,2

+4,3

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

STUBO

52,6

59,3

-6,7

0

71,7

-71,7

attraktiva offentl
Medelålder
2021 2020 2019 2018
46,1 45,7 45,6 45,7
44,1 43,4 43,9 43,9
Totalt kommunen 45,8 45,3 45,3 45,4

Kvinnor
Män

UEAB

45,0

STUBO

46,0 44,3 47,6

46 45,7

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

NUAB

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.

fortsättningsvis följa utvecklingen inom detta
område.

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

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

Kommunen
2021
2020
Kv Män Tot. Kv Män Tot.
-29 år
30 49 år
50 årTotalt

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

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

6,9
7,8
8,8

8,3 5,1

7,5 8,7 5,9

8,0

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.

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
30 49 år
50 årTotalt

0,7
2,0

2,4
4,1

1,1
2,7

0
3,6

3,9
2,4

1,8
2,1

0

13,7

1,5

1,0

12,1

1,9

1,3

8,3

2,1

2,7

6,6

2,0

Långtidssjukfrånvaro antal
Antal långtidssjukskrivna i genomsnitt per
månad

Totalt

2021

2020

101,2

101,2

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
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

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
medarbetare
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
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
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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

Not

Koncernen*
2021

2020

Kommunen
2021 Budget

2020

1,2
3,5
4,5,6,2 1,30

534,2

543,4

250,9

208,6

261,1

-1 846,8

-1 797,6

-1 658,9

-1 641,6

-1 618,2

-132,8

-141,6

-78,6

-83,3

-77,3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

7

-1 445,4
1 157,7

-1 395,8
1 099,1

-1 486,6 -1 516,3
1 157,7
1 116,8

-1 434,4
1 099,1

Generella statsbidrag och utjämning

8

414 ,4

399,5

414,4

411,8

399,5

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

9

126,7
20,1

102,8
27,6

85,5
21,8

12,3
11,6

64,2
15,6

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/ Nedskrivningar

-4,1

-20,3

-4,0

-5,9

-20,4

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

142,7

110,1

103,4

18,0

59,4

Årets resultat

142,7

110,1

103,4

18,0

59,4

Finansiella kostnader

10,2 2,31

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

Kassaflödesrapport
Belopp i mnkr

Not

Koncernen
2021

2020

Kommunen
2021

2020

142,7

110,1

103,4

59,5

129,2

151,8

65,5

84,5

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

11

-5,2

-3,3

-5,2

-3,3

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

-34,8

16,5

-25,1

17,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHET

227,8

283,8

118,8

155,0

Investering i materiella anläggningstillgångar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-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
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0,1

0,0

0,0

0,0

-230,1

-315,8

-113,9

-191,1

Nyupptagna lån

0,0

90,0

0,0

90,0

Övriga skulder

0,0

-45,9

1,5

1,1

-100,0

0,0

0,0

0,0

-2,9

0,0

-2,9

0,0

118,6

61,8

3,5

61,8

Amortering av långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Utdelning
Ökning långfristigt placerade medel
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

-5,3

-0,7

-5,3

15,0

100,6

1,4

147,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

12,8
214,1

68,6
145,4

6,3
203,4

111,5
91,9

Likvida medel vid periodens slut

226,8

214,1

209,7

203,4
40

Balansräkning
Belopp i mnkr

Not

Kommunen
2021 Budget

Koncernen*
2021

2020

12

10,6

10,6

3,5

2020

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

3,2

5,0

Materiella anläggningstillgångar

-Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
-Maskiner
och inventarier

13

1 470,7

1 431,2

969,5

14

809,2

815,4

74,0

76,8

-Övriga materiella anläggningstillgångar 15

199,3

135,2

107,7

105,3

2 479,2

2 381,8

1 151,2

1 388,4

196,6

181,4

899,1

1 108,5

884,1

2 686,4

2 573,8

2 053,8

2 500,1

2 003,6

2,6

2,7

2,6

2,6

2,7

16,6

13,3

11,4

10,5

9,1

136,9

132,5

102,3

100,0

84,8

-

-

-

-

-

226,8

214,0

209,7

50,0

203,4

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

16

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

17

932,4

1 114,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd/lager
-Fordringar

18

-Kortfristiga placeringar
-Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

380,3

359,8

323,4

160,5

297,3

3 069,3

2 936,3

2 379,8

2 663,2

2 303,6

142,7

110,1

103,4

18,0

59,5

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 för pensioner och liknande 19,21,22
förpliktelser

14,9

14,8

14,9

14,1

14,8

-Andra avsättningar

33,1

36,2

30,2

30,8

33,7

48,0

51,0

45,1

44,9

48,5

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

28,29

-Årets resultat
-Resultatutjämningsreserv

Avsättningar

20

Summa avsättningar
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

422,9

436,8

422,9

436,8

97,2

97,9

97,2

97,9

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

-Övriga ansvarsförbindelser

27

*Balansbudget ej upprättad i kommunkoncernen.
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Noter, upplysningar

Noter
(Belopp angivna i mnkr om inte annat angivet)

42

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 erhå
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.

44

Not 6 Revisionskostnader
Not 3 Verksamhetens intäkter

Koncernen
2021 2020

Kommunen
2021 2020

Försäljningsintäkter

23,4

23,0

Taxor och avgifter

42,9

42,9

Hyror och arrenden
Bidrag och kostnadsersättningar från staten
Bidrag och gåvor från privata
aktörer

29,5

29,5

107,4

124,4

-

0,2

0,0

0,3

Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster
Realisationsvinster på
anläggningstillgångar

29,7

Övriga verksamhetsintäkter

29,5

14,3

10,4

3,8

0,9

534,2 543,4 250,9 261,1

Totalt

Koncernen
2021 2020

Kostnader
räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda
Totalt räkenskapsrevision

1,0
0,2
1,2

1,0
0,2
1,2

0,4
0,1
0,5

0,4
0,1
0,4

Kostnader för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda
Totalt övrig revision

0,6
0,2
0,8

0,7
0,2
0,9

0,6
0,2
0,8

0,6
0,2
0,8

Total kostnad för revision

2,0

2,1

1,3

1,2

Not 7 Skatteintäkter
Kr/invånare

Not4 Verksamhetens
kostnader

Koncernenn
2021

Personalkostnader exl
pensionskostnader

Kommunen
2020
2021

Preliminära
skatteinbetalningar under året

2020
1 021,3

Pensionskostnader (inkl
löneskatt)

92,3

86,1

Slutavräkning föregående års
skatteintäkter

Lämnade bidrag

47,2

50,6

Prognos enligt SKR i
föregående års bokslut

192,8

Slutavräkning enl SKR
Att korrigera för året

205,1

Inköp av material och
varor
Inköp av tjänster
Realistationsförluster
och utrangeringar
Övriga
verksamhetskostnader
Totalt

33,6

57,9

66,7

62,5

59,0

0,0

0,0

104,9

108,1

1 846,8 1797,6 1 658,9

Not 5 Jämförelsestörande
poster
Intäkter
Bidrag från Försäkringskasssan
sjuklönekostnader covid-19
Bidrag från Socialstyrelsen
merkostnader covid-19
Realisationsvinster
värdepapper
Utdelningar

Koncernen
2021 2020

1 618,2

Kommunen
2021 2020

7,7

16,4

7,7

16,4

5,6

12,7

5,6

12,7

29,1

13,3

29,1

7,7
8,6

11,7
14,3

7,7
8,6

11,7
14,3

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

0,0

4,3

0,0

4,3

16,3

30,3

16,3

30,3

-17,6

4,1

-6,0

1 157,7 1099,1

Not 8 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

Kommunen
2021

2020

249,9

243,7

Strukturbidrag
Kostnadsutjämning

3,9

5,4

Regleringsavgift/bidrag

73,4

25,2

Utjämningsbidrag LSS

14,7

21,9

Kommunal fastighetsavgift
Kommunbonus ökat bostadsbyggande

58,9

50,5

0,0

0,0

13,7

52,8

Generella bidrag från staten

Not 9 Finansiella intäkter

414,4 399,5

Koncernen
2021 2020

Räntor utlämnade lån
Utdelning aktier
Övriga finansiella intäkter

13,3

28,2

- 715
-550

Totalt

Realisationsvinster
exploateringsmark
Totalt

1 143

Antal invånare 1/11 föregående år: 24 694

Summa skatteintäkter

33,2

Kommunen
2021
2020
1 125,4 1 122,7

SKR's prognos för årets
avräkningslikvid

1 055,8

Köp av verksamhet
Lokal- och markhyror
samt övriga
fastighetskostnader

Kommunen
2021 2020

27,6

Totalt

20,1

Not 10 Finansiella kostnader

Koncernen
2021 2020

Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Totalt

4,1

20,3

Kommunen
2021 2020
5,4
5,2
0,5
0,7
15,9
9,7
21,8

15,6

Kommunen
2021 2020
0,6
5,0
3,4
15,4
4,0

20,4
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Not 11 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för upplösning av bidrag till
statlig infrastruktur

Kommunen
2021 2020
78,6
77,3
-0,5
1,7
-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
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång

5,0
0,0

6,0
0,6

-1,4

-1,6

3,5

5,0

Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 8 år för
immateriella anläggningstillgångar.

Not 13 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Redovisat värde vid årets början

Kommunen
2021 2020
932,4 850,3
89,3

134,1

Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

0,0

-2,5

Återförda nedskrivningar
- 52,2

-49,6

0,0

0,1

Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

969,5 932,4

Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 54 år för
mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Not 14 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar

107,7 105,4

Not 16 Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga placerade medel för
Långfristiga fordringar

Kommunen
2021
2020
220,5
220,5
130,7
115,1
547,9
548,5

Summa finansiella anläggningstillgångar

899,1

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

Antal
10 000

Kommunen
2021 2020
76,8
74,5
22,0
28,1

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

-24,8
0,0
0,0

-26,1
0,3
0,0

Redovisat värde vid periodens slut

74,0

76,8

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

Kommunen
2021 2020
10,0
10,0
19,2
19,2
0,0
0,0
1,2
1,2
190,1

190,1

220,5 220,5

Kommunen
2021 2020
44%
71%
56%
29%
0%
0%
19,7
7,6

Totalt placerat

130,7 115,1

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

Kommunen
2021 2020
245,1 248,1
1,2
0,9
257,6 254,8
44,3
44,3
0,0
0,0

Totalt

548,0 548,5

Not 17 Bidrag till statlig infrastruktur

Genomsnittlig nyttjandeperiod för året uppgår till 14 år för
maskiner och invenatrier.

884,1

* 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

Nedskrivningar

Överföring från eller till annat slag av tillgång

Redovisat värde vid periodens slut

Totalt

Investeringar

Avskrivningar

Kommunen
2020 2020
105,4
74,5
53,6
66,5
-51,3 -35,6

Aktier och andelar

Övrigt
Redovisat värde vid periodens slut

Not 15 Övriga materiella
anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från el. till annat slag av tillgång

Bidrag GC-väg/Ulricehamnsmotet*

Kommunen
2021 2020
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
Kundfordringar

Koncernen
2021 2020
15,3
26,1

Statsbidragsfordringar och
kostnadsersättningar
Interimsfordringar

Kommunen
2021 2020
4,9
6,8
79,8

56,2

14,6

19,2

Övriga kortfristiga fordringar

121,6

3,0

2,7

Totalt

136,9 132,5 102,3

84,8

106,4

Not 19 Avsättningar

Kommunen
2021 2020

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

14,8
-0,3
-0,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,5
0,5

15,3
-0,2
-0,8
0,0
0,0
0,3
-0,1
0,0
0,3

Utgående avsättning

14,9

14,8

Not 20 Övriga avsättningar

Kommunen
2021 2020

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

32,5
0,0
-5,1
0,0
0,0

0,0

Utgående avsättning

27,4

32,5

35,8
0,0
-3,3
0,0

Not 21 Pensionsavsättningar
Särskild avtals/ålderspension
Pensioner exkl särskild avtals/ålderspension
Pensionsavtal förtroendevalda
Summa pensioner

Kommunen
2021 2020
0,0
0,0
1,9
2,2
10,1
9,7

Löneskatt

12,0
2,9

11,9
2,9

Summa avsatt till pensioner

14,9

14,8

Specifikation; Avsättningens förändring över
året
Avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Ingående avsättning
Nyintjänad pension, särskild avtalspension
Pensionsutbetalningar
Avsättning minskad genom försäkring
Avsatt till pensioner förtroendevalda
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt

Kommunen
2021 2020
14,8
-0,3
-0,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,5
0,5

15,3
-0,2
-0,8
0,0
0,0
0,3
-0,1
0,0
0,3

Utgående avsättning

14,9

14,8

Not 22 Pensionsförpliktelser

Kommunen
2021 2020
14,9
14,8

Pensionsförpliktelser i balansräkning
Pensionsförpliktelser med ansvarsförbindelse

422,9

Summa pensionsförpliktelser

437,8 451,6

Finansiella pensionstillgångar

130,7

115,1

Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser

307,1

336,5

99,0% 99,0%

436,8

-Marknadsvärde 115,1 mnkr

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

1,2
0,0
0,0
0,0
-0,3

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

Utredningsgrad Skandia

Utgående avsättning

0,9

1,2

Not 23 Långfristiga skulder

Överskottsfond KPA

1,2

0,0

Överskottsfond Skandia

7,7

3,0

Koncernen
2021

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

0,0
1,9
0,0
0,0
0,0

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

Utgående avsättning

1,9

0,0

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

2020

Kommunen

865,0 840,6 574,0 572,6
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Not 24 Kortfristiga skulder

Koncernen
2021 2020

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

Kommunen
2021 2020
66,0
53,7
0,6
16,0
63,8
62,6
1,2
1,0
4,0
0,0
18,9
16,7
20,1
22,6
62,3
61,5
1,2
3,0
13,2
30,4

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

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna
Pension till efterlevande
Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
Ålderspension eller livränta

Kommunen
2021 2020
6,0
7,3
290,3 295,7
44,0
55,8

Summa
Löneskatt

340,3
82,6

Utgående ansvarsförbindelse

422,9 436,8

Not 26 Pensionsförpliktelser som inte tagits
upp bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Nytinjänad pension
Årets utbetalningar
Övriga post
Förändring löneskatt

Kommunen
2021 2020*
436,8 448,8
5,9
10,7
-1,8
8,4
-0,1
0,5
-20,4 -20,2
-5,0
2,0
-2,7
-2,3

Utgående ansvarsförbindelse

422,9 436,8

351,5
85,3

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser
Stadshus AB
Ulricehamns nr 7, Parkgården, Bostadsrätter
Förlustansv egna hem
Ulricehamns IFK
Fotbollshall Ulricehamn Ek förening
Ulricehamns IF
Kommunala hyresgarantier

Kommunen
2021 2020
86,0
8 6,0
0,0
0,0
0,0
0,1
7,1
7,2
0,0
0,0
3,9
4,4
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 202112-31 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

Vid årets början
Omföring av föregående års
resultat

ResultatutÖvrigt
Årets
jämningseget resultat
reserv kapital
51,4 1 527,6
110,1

110,1

-110,1

51,4 1 637,7

142,7

Avsättning till
resultatutjämningsreserv

142,7

Årets resultat
Vid årets slut

Not 29 Eget kapital, kommuen Resultatutjämningsreserv
51,4
Vid årets början
Omföring av föregående års
resultat

Övrigt
Årets
eget resultat
kapital
1 297,6
59,4
59,4

-59,4

Avsättning till
resultatutjämningsreserv

103,4

Årets resultat
Vid årets slut

51,4 1 357,0

103,4
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Gemensam administration
Not 30 Leasingavgifter lös egendom
Kommunen
2021*

2020

6,0
2,8
0,0

2,6
3,1
0,0

8,8

5,7

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

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

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2021

2020

Finansiella intäkter

21,8

15,6

Finansiella kostnader

-4,0

-20,4

1 572,2

1 498,6

1 590,0

1 493,8

Kommunen

Skatteintäkter och
statsbidrag

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna
förfaller enligt följande:

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

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

Not 32 Justeringsposter
driftredovisningen

Finansiella leasingavtal vars avtalstid
överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

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

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.

Totalt

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).

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.
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Driftredovisning
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Driftredovisning
Ansvarsområde i mnkr

Årsbudget
efter
Not justeringar

2021

Avvikelse
mot budget

2020

31

Kommunledningsstab

105,5

102,9

2,7

101,5

70,1

67,4

2,7

66,0

574,2

571,7

2,5

548,0

16,0
90,6

10,5
93,9

5,5
-3,3

*
*

141,6
278,1

140,7
271,4

1,0
6,7

*
*

47,8

55,2

-7,3

*

666,2

656,9

9,3

628,9

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

664,3
2 174,3

690,1
2 180,7

25,8
-6,4

693,2
2 125,2

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

1 510,0

1 490,6

19,4

1 432,0

Totala intäkter finansförvaltningen
Totala kostnader finansförvaltningen

1 642,6
1 13,1

1 704,5
109,2

61,9
3,9

1 612,0
119,3

1 529,5

1 595,3

65,8

1 492,7

0
1,5

0
1,3

0
0,2

0
1,2

1,5

1,3

0,2

1,2

18,0

103,4

85,4

59,4

-1 534,3

-1 590,0

-55,7

-1 493,8

-1 516,3

-1 486,6

29,7

-1 434,4

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

Funktionsnedsättning
Hemtjänst och hemsjukvård
Vård och omsorgsboende
Sektor lärande
- varav:
Sektorstöd lärande

Totala intäkter kommunstyrelsen
Totala kostnader kommunstyrelsen

SUMMA FINANSFÖRVALTNING
Totala intäkter revision
Totala kostnader revision

SUMMA REVISION
SUMMA FÖRVALTNINGEN

Justeringsposter, del av finansförvaltningen
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER*

32

*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
40
30

29,7
23,4

20

14,3

13,9

2018

2019

19,4

10
0
-10

2017

2020

2021

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 gymnasieoch 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
Avvikelse
utfall

Budget
2021

Utfall
2021

Avvikelse
2021

Tre rosor förskola
Ny förskola i Ulricehamn
Gator, vägar och trafikåtgärder

47,5
43,0
15,2

43,7
38,3
14,2

3,8
4,7
1,0

0,1
0,1
15,2

0,1
0,1
14,2

0,0
0,0
1,0

Markförvärv och exploateringsverksamhet
Genomförande av detaljplaner
Grovterrassering Rönnåsen etapp 1

15,0
10,3
9,0

0,2
2,5
2,2

14,8
7,8
6,8

15,0
9,8
7,1

0,2
2,1
0,3

14,8
7,8
6,8

5,6

6,2

-0,6

5,6

6,2

-0,6

Diverse verksamhetsinventarier
Ej kända projekt
Projekt under 5,0 mnkr
Summa färdigställda projekt

Pågående projekt
Ny skola F-6 i Ulricehamn

5,4

3,0

2,4

3,5

1,1

2,4

17,1

12,6

4,6

11,5

7,0

4,5

168,1

122,9

45,2

68,0

31,3

36,7

Avvikelse

Budget
2021

0,0

14,3

2,8

11,5
27,7

Beslutad
totalutgift
299,0

Beräknad
totalutgift
299,0

Utfall
2021

Avvikelse
2021

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

262,1

262,1

0,0

36,5

8,8

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
5,0
14,2

100,0

100,0

0,0

5,0

0,0

Om- och tillbyggnad Hössna skola

34,0

34,0

0,0

20,0

5,8

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
-0,1

5,4

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn

Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen
Ventilation Tvärreds skola/fsk
Lokalanpassning Maskinvägen 6
Projekt under 5,0 mnkr
Summa pågående projekt

Utgående projekt

10,8

11,5

-0,8

9,1

9,3

7,0

7,0

0,0

6,9

1,5

3,1

6,0

6,5

-0,5

6,0

2,9

38,2

36,3

1,7

36,0

7,0

29,0

1 517,8

1 529,4

-11,7

269,2

82,6

186,6

Beslutad Ackumulerat
Avvikelse
totalutgift
utfall

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

2 185,9

1 652,3

533,5

352,2

113,9

238,3

Summa investeringsprojekt
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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

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 20222023. Under året har totalutgiften för om- och
tillbyggnad av Vegby skola höjts från 21,0 till 30,0
mnkr.

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.

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.

Projektering pågår inför nybyggnad av boendedelar
hus A-B, C-D och E-F vid Ryttershov. Beslut om

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.

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.

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.
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Verksamhetsberättelser
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genomförandet av Pridevecka, folkhälsovecka samt
informationssäkerhetsvecka.

Kommunledningsstab
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

4,6
54,5
53,0
102,9

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

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

Budget

105,5

107,4

103,6

2,7

5,9

10,2

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

67,8
3,5%

67,6
6,0%

64,5
4,8%

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
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.

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.

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
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Sektor miljö och
samhällsbyggnad
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2021 2021

Utfall
2020

Sektorstöd
Miljö- och byggnämnd
Planenhet
Exploateringsenhet
Miljöenhet
Byggenhet

2,8
0,0
12,1
40,0
4,7
7,2

3,4
0,5
14,5
40,1
5,6
6,1

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

Sektor MSB

67,4

70,1

66,0

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

-15,4
37,8
45,0
67,4

-17,2
37,4
45,8
66,0

-14,8
34,3
41,6
61,1

70,1

66,1

63,6

2,7

0,1

2,5

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

61,0
5,7%

60,5
4,9%

56,8
5,6%

4,3

3,1

2,3

100 %

100 %

100 %

0,5

0,5

0,6

Budget
Budgetavvikelse

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

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.

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.

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.
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Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2021 2021

Utfall
2020

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

10,5
93,9
140,7
271,4
55,2

16,0
90,6
141,6
278,1
47,8

*
*
*
*
*

Sektor välfärd

571,7

574,2

548,0

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

329,0
457,8
442,9
571,7

325,1
442,5
430,6
548,0

309,6
418,6
428,5
537,4

Budget

574,2

551,9

531,7

2,5

3,9

-5,7

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

799,4
8,9%

761,9
9,3%

758,8
8,0%

53,1

49,3

49,3

Andel heltidsanställda

91%

94%

93%

Sjuklönekostnader (mnkr)

13,3

15,3

11,3

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

Budgetavvikelse

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

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
Ekonomisk analys
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

32,0
66,3
59,7
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.

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.

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.
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Funktionsnedsättning

Ett fortsatt arbete har setts under året för ökad
kvalitet i verksamheten exempelvis i form av att
anställa fler stödpedagoger i verksamheten.

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

102,0
103,6
139,1
140,7

*
*
*
*

*
*
*
*

Budget

141,6

*

*

1,0

*

*

Budgetavvikelse

*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).

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.

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.
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Hemtjänst och hemsjukvård
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

71,1
137,6
205,0
271,4

*
*
*
*

*
*
*
*

Budget

278,1

*

*

6,7

*

*

Budgetavvikelse

*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

ske långsiktigt och fortsätter kommande år. När det
gäller långtidssjukskrivningar sker ett aktivt
rehabiliteringsarbete.

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

116,1
136,6
34,6
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.

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.

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
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Sektor lärande
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2021 2021

Utfall
2020

43,1
138,6
281,5
165,6
28,2
656,9

43,8
142,9
284,3
166,5
28,7
666,2

47,8
132,8
265,0
158,7
24,5
628,9

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

83,2
449,3
290,8
656,9

94,8
435,6
288,1
628,9

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

Budget

666,2

638,7

611,9

9,3

9,9

2,2

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

763,6
6,3%

755,8
6,5%

761,1
5,3%

Antal medarbetare
med långtidssjukfrånvaro

27,0

Andel heltidsanställda

93,0

Sjuklönekostnader (mnkr)

10,9

31,5
92,0
11,1

30,0
90,0
7,9

Sektorstöd lärande
Förskola
Grundskola
Tingsholm
Skolutveckling och stöd
Sektor lärande

Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Väsentliga händelser

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.

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
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Förskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

25,7
107,8
56,5
138,6

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

25,6
100,7
58,5
133,6

Budget

142,9

139,3

136,7

4,3

6,5

3,1

Budgetavvikelse

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.

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.

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.
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Grundskola
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

41,0
214,0
108,5
281,5

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

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

Budget

284,3

264,4

257,0

2,8

-0,6

1,6

Budgetavvikelse

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.

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.

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.
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Tingsholm
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

15,0
103,7
76,9
165,6

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

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

Budget

166,5

162,1

151,8

0,9

3,4

-4,2

Budgetavvikelse

Väsentliga händelser
Kalenderårets pandemi har inneburit att
huvuddelen av skolområdet tvingats växla mellan
traditionell undervisning och en kombination
av fjärr- och distansundervisning.

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.

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.
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Skolutveckling och stöd
Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

1,5
22,5
7,2
28,2

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

1,9
17,5
4,0
19,7

Budget

28,7

26,3

21,4

0,5

1,8

1,8

Budgetavvikelse

Väsentliga händelser

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.

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.

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.

Under perioden har ett intensivt arbete med att
bygga det nya intranätet ägt rum.
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Sektor service
Nettokostnader (mnkr)

Utfall Budget
2021 2021

Sektorstöd service
Fastighet
It
Kommunservice

Utfall
2020

2,3
5,7
-0,1
26,3

2,9
4,8
0,0
28,0

1,7
2,8
-1,1
25,3

6,7

7,7

7,5

Kultur och fritid

50,9

50,5

51,4

Sektor service

91,8

93,9

87,7

Kost

Resultat (mnkr)

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader

257,9
124,3
225,4
91,8

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

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

93,9

91,4

83,9

2,1

3,7

4,7

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

245,0
8,3%

234,4
8,9%

233,4
8,0%

Antal medarbetare
med långtidssjukfrånvaro

14,2

14,0

14,3

Andel heltidsanställda

97%

96%

95%

3,1

3,9

2,7

Budget
Budgetavvikelse

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid

Sjuklönekostnader (mnkr)

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 etjänster 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 lånalämna-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. Zwater (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.

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.

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
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Koncernföretag

UEAB

Ulricehamns Stadshus AB
Belopp (mnkr)

Belopp (mnkr)

2021 Budget
2021

2020

Intäkter
Kostnader

2021

Budget
2021

2020

2886,3
-238,9

293,5
-251,2

281,1
-228,5

Intäkter
Kostnader

0,4
-0,9

0,4
-1,0

0,4
-0,9

47,4

42,3

52,6

Resultat efter
fin. poster

Resultat efter
fin. poster

-0,5

-0,6

-0,5

Koncernbidrag

-10,0

-10,0

-10,0

Koncernbidrag

1,1

1,1

1,1

0,1

0,1

-36,9

Resultat före skatt

0,6

0,5

0,6

Resultat före skatt

Personaltal

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.

Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

2021
86,0
2,1%

Förän2020 ndring
80,3
2,0%

5,7
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)

NUAB
2021 Budget
2021

2020

Belopp (mnkr)

2021 Budget
2021

2020

Intäkter
Kostnader

90,1
-75,2

88,3
-72,8

93,4
-83,0

Intäkter
Kostnader

4,3
-10,7

1,5
-10,4

1,1
-9,3

Resultat efter
fin. poster

14,8

15,5

10,4

Resultat efter
Fin. poster

-6,4

-8,9

-8,2

Koncernbidrag

0,0

0,0

0,0

Koncernbidrag

8,9

8,9

8,9

14,8

15,5

10,4

Resultat före skatt

2,5

0,0

0,7

Resultat före skatt

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

2021
23,0
8,3%

Förän2020 ndring
23,0
6,6%

0,0
1,7%

Personaltal
Arbetad tid (i årsarbeten)
Total sjukfrånvaro

2021
6,0
1,3%

Förän2020 ndring
7,7
2,7%

-1,7
-1,4%

Väsentliga händelser

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.

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.

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%).

Under 2021 har nio företag tecknat avtal för
nyetablering, totalt 76 förfrågningar av olika dignitet
1.
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.

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

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.
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IT-nämnd
Den gemensamma nämnden fullgör de
samverkande kommunernas uppgifter inom ITområdet. Syftet med kommunernas samverkan är
att klara den allt högre grad av digitalisering som de
kommunala verksamheterna kräver utefter den
utveckling som sker i samhället och i omvärlden.
Samverkansnämnd It är en renodlad utförarnämnd
vars uppgift är att följa det ramuppdrag som
respektive kommunstyrelse ger nämnden inför
verksamhetsåret och bevaka att en kostnadseffektiv,
ändamålsenlig, funktionell och säker It-drift erhålls.
Nämnden har följt upp att IT-enheten arbetat med
att stödja de utvecklingsprojekt inom It-området
som IT-styrgruppen eller kommunstyrelsen
beslutat.
Nämnden har under 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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Revisionen
Resultat (mnkr)
Verksamhetens kostnader
Avvikelse mot budget

Budget
2021 2021
1,3
0,2

1,5
*

Genomförda granskningar:

2020
1,2
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.

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.

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.
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Ansvarsprövning

Övrigt

Kommunens årsredovisning: revisionsberättelse
med bilagor lämnad till kommunfullmäktige

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

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.

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

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
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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.

Uppföljning Tertial 3
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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.

Uppföljning Tertial 3
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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.

Uppföljning Tertial 3
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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

Olika förutsättningar
för rektorer att vara
pedagogiska ledare
och driva ett
pedagogiskt
ledarskap
Riskkategori
Strategisk

Systematiskt
kvalitetsarbete

Genom att arbeta
med kvalitet och
utvecklingsarbete
och kontinuerligt
följa upp
verksamhetens mål i
SKA modulen i
Stratsys

Budgetprocessen

Genom regelbunden
uppföljning i
tertialrapporterna,
behovsanalyser i
verksamheten

Sektorsmöten

Kommunikationsvägar
Riskkategori
Strategisk

När

Vem kontrollerar

Uppföljning

Skolchef

Kvalitetsdialoger

Följer budgetprocessen

Skolchef

Budgetuppföljning

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

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

Uppföljning Tertial 3
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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

Allmänhetens syn på
verksamhetens
förmåga.
Riskkategori
Strategisk

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

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

Svårigheter i arbetet
med
kompetensförsörjning kompetensmix
Riskkategori
Operativ

Kontinuerligt
kartlägga andelar
behörig personal

Genom att årligen ta
fram statistik kring
andelar behörig
personal

Varje år

Sektorchef

Rapportering av
statistik

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

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

Kontinuerligt
kartlägga resurser
och behov i
verksamheten

Genom kartläggning i
sektorns olika
verksamheter

Kontinuerligt under
året

Skolchef

Kontroll av gjorda
uppföljningar i
Stratsys

Kompetensutveckling

Följa upp insatser
för medarbetares
kompetensutveckling
och planera för
insatser

I ledningsgruppen för
hela sektorn samt
vid
utvecklingssamtal,
årligen

Skolchef,
Verksamhetschef,
enhetschef

Utvecklingssamtal

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

Omvärldsanalys

Budget
Riskkategori
Finansiell

Budgetprocessen

Budget följs upp i
avstämningsmöten
på
verksamhetsområden
och ledningsgrupper
inom sektorn

kontinuerligt under
året

Skolchef

Budgetuppföljning

Stående punkt på
dagordningen i SSM

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

Barn, elever och
personal kan utsättas
för fysiskt och
psykiskt våld
Riskkategori
Strategisk

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

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

Psykisk ohälsa bland
barn elever och
personal
Riskkategori
Operativ

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

NYA skolverkets
insats för nyanländas
lärande
PALS
Samverkan för ungas
hälsa
Saknad och
efterfrågad

"Det nya normala" efter Pandemin
Riskkategori
Strategisk

Översyn av
elevhälsan

Genomlysning av
elevhälsans arbete
och processer

Under 2021

Verksamhetschef

Redovisning i
samverkansgrupp

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
Hur

När

Vem
kontrollerar

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

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

Risker

Kontrollaktiviteter

Digital kompetens
Riskkategori
Strategisk
Personuppgiftsincidenter
Riskkategori
Lagefterlevnad

Uppföljning

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

Bemannings och
kompetensbrist
Riskkategori
Strategisk

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.

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.
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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 administrativaoch
verksamhetslokaler.
Riskkategori
Operativ

Kontroll av
lokalförsörjningsprocessen

Uppföljning av ej
verkställda beslut

Var 3:e:månad

SC

Årlig kontroll av
processen

Uppföljning Tertial 3
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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

Risk att sektor
välfärd inte kan
utföra delar av sitt
grunduppdrag med
bibehållen kvalitet.
Riskkategori
Strategisk

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

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.
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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 HRfunktionen. Detta
enligt SAM- årshjul.
Därefter ska chef
klarmarkera detta i
checklista.

Dokument som finns
framtagna av HRavdelning.

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 APTÅtgärder/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

Inträffade tillbud
och olyckor i
verksamheten kan
göra att människor
skadas.
Riskkategori
Operativ

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

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.
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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.
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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

NUAB som varumärke
kan försämras.
Riskkategori
Operativ

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.

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

Uppföljning Tertial 3

26(27)

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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