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1.6.7 Ulricehamns kommun bygger samhället baserat på tillgänglighet för
alla. 

1.6.7.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Biblioteken arbetar för en likvärdig tillgång på information, kultur och kunskap genom tillgängliga lokaler runt om i 
kommunen, anpassade medier och  information samt digitala tjänster dygnet runt, personlig service och 
programverksamhet för särskilda grupper. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utveckla samarbetet och servicen för personer med funktionsvariationer, främst barn och unga 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor service. Biblioteken ska arbeta för en likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. 
Tidsram: Årligen. 

1.6.8 Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd 
verksamhet. 

1.6.8.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 

Samtliga grundskolor har tillgång till skolbibliotek av skiftande kvalitet. 
Under året har Skolbiblioteksplanen för grundskolan reviderats. 
Omfördelning av uppdrag mellan utbildade skolbibliotekarier inom grundskolan så att alla skolor får en likvärdig 
tillgång till utbildade skolbibliotekarier. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Utökning av medel i tilldelad budget 2022 för att göra inköp av skolbibliotekslittetratur. 
 

Beskrivning 

Huvudansvar: Sektor lärande. För rektor, gymnasium, vuxenutbildning gäller: Skolbibliotekets verksamhet används 
som en del i  undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. För rektor, 
grundskola gäller: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. Eleverna i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Tidsram: Planperioden 
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1.7 Handlingsplan för jämställdhet 

1.7.1 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

1.7.1.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Uppdraget är omhändertaget genom att en checklista för jämställdhetsgranskning tagits fram. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Checklista/vägledningen kommer att integreras i manual för framtagande av styrdokument. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Tema 1 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Insats: Bidra med metod och kunskapsunderlag 
för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå. 

1.8 Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun 

1.8.1 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid 
som gör det lätt att ta ansvar för barn. 

1.8.1.1 HR-funktion 

 Uppfyllt 

Analys 

Målet uppnås i första hand genom att uppmärksamma chefer på behovet av att underlätta för medarbetare att förena 
yrkesliv med ansvar för barn. Detta torde medverka till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
därmed till att stärka oss i konkurrensen om arbetskraften. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ledarskap genom att de chefer som har egna barn föregår med gott exempel och att övriga uppmärksammas på 
kommunens hållning i denna fråga.

Beskrivning 

Ansvar: HR-funktion. 2. Förvärvsarbete och föräldraskap 

Åtgärd/Insats  Kommentar 

 Pågående med avvikelse 

Ta fram och kommunicera regler angående 
förläggning av möten på arbetsplatsen på sådan 
tid som gör det lätt att ta ansvar för barn. 
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1.9 Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. 

1.9.1 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun 
att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i 
kommunen. 

1.9.1.1 Kommunledningsstab 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som utredningen 
rekommenderar, inrätta en samordnande funktion samt skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. Övergripande syfte: Kartläggning, kunskapsspridning och samordning.  
 
Förvaltningen behöver kartlägga barnfattigdomen, samordna insatser och följa upp dem utifrån barnkonventionens 
syfte. Det är ett arbete som bör hållas ihop centralt och möjligheten till en centralt placerad funktion ska utredas. 
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1.10 Plan mot våldsbejakande extremism 

1.10.1 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande 
extremism är organiserat utifrån ansvar och roller 

1.10.1.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Plan mot våldsbejakande extremism implementeras via lokala BRÅ och arbetsgruppen mot organiserad brottslighet. 
Representanterna informerar i sina respektive verksamheter men viss implementering kvarstår. En ny riktlinje för 
arbetet mot våldsbejakande extremism är framtagen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.2 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram 
lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder 

1.10.2.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Beslut om att använda arbetsmodellen effektiv samordning för trygghet, EST,  är taget. Upphandling av systemstöd är 
genomfört och arbetet med implementering av arbetet pågår i samverkan med polis och näringsliv. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.3 Identifiera viktiga delar i civilsamhället 

1.10.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Genomfört genom arbetsmodells Effektiv samordning för trygghet, EST 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.10.4 Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig 
med frågor kring våldsbejakande extremism 

1.10.4.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 

1.10.5 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot 
våldsbejakande extremism 

1.10.5.1 Kansli 

 Ej påbörjad 

Analys 

Arbetet är inte påbörjat. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: kansli. 
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1.11 Handlingsplan Landsbygdsutveckling 

1.11.1 Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, 
Landsbygdsalliansen och näringsliv. 

1.11.1.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under föregående år har vi trots pandemin varit delaktiga i Landsbygdsalliansens styrelsemöten och därigenom 
beviljat, betalat ut kostnadskrävande projekt till utvecklingsgrupperna. 

Det har startats en variant av En Dörr In där en grupp bestående av representanter från Park & Skog, Gatu&Väg och 
Petra Grönhaug som är samordnare. Jag sitter med som representant från NUAB och LAU. 

NUAB. Dels för att utreda vem som äger frågan, dels hur man kan hjälpa till på bästa sätt. Utvecklingsgrupperna 
känner att man är åsidosatt och inte får det stöd man efterfrågar. Syftet är att kunna hantera dessa frågor på ett bättre
organiserat sätt. 

Via En Dörr In lyfter vi även behovet av mark och lokaler på landsbygden. Finns en egen punkt på dagordningen om 
det. Det har kommit till sedan jag blev aktiv. 

Vi har som ett pilotprojekt om utveckling av Hökerums centrum med lekplats, grillplats, torghandel etc. 

Landsbygdsalliansen har som avsikt att under föregående år och detta år öka synlighet och aktiviteter för att främja 
samarbete mellan utvecklingsgrupper, kommun och landsbygdsalliansen. Vara en aktiv förening/nätverk för 
utveckling av landsbygd och kommunikation mellan kommun och dess utvecklingsgrupper. 

Projekt Samverkan mellan kommun och civilsamhället fortgick under föregående år, det genomförs en 
sammanfattning av det stormöte som hölls under hösten 2021. Man skall nu välja ut ett par områden som man 
fokuserar på och utvecklar under året. Ett hittills lyckat projekt som kommer medföra positiv utveckling för 
kommunikation mellan kommun och civilsamhället. 

Har ett tätare samarbete med AME genom feriejobb och Ung Drive som ger möjlighet till att prova på eget 
företagande under sommarlov. 

Ser att man behöver samarbeta mer genom skola, utbildning och förvaltningar för att bemöta näringslivets behov av 
arbetskraft, anpassa utbildningar för att tillgodose det. Näringslivet är i stort behov av arbetskraft för att kunna 
expandera och utvecklas. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Man hör att många föreningar har haft det svårt under pandemitiden och man lider ekonomiskt, engagemangmässigt 
och aktivitetsmässigt. Därav har det varit relativt svårt att få den kontakt med civilsamhälle och näringsliv som 
behövs för att fortsätta utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att växla upp under året då nya möjligheter ges för det 
efter hinder med pandemin 

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 

1.11.2 Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på 
landsbygden. Marknadsundersökning av landsbygdsboende. 

1.11.2.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbete med projektet Tomma hus är uppstartat. Marknadsföring av landsbygdsboende sker också. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Beskrivning 

Asvar: NUAB.  
Strategiområde: Boende. 
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1.11.3 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhälle möts. 

1.11.3.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

En överenskommelse är framtagen. Möten med deltagare från kommunen, näringslivet, föreningslivet och 
civilsamhället har genomförts under året, framförallt digitalt men även något fysiskt möte. Arbetet har styrts av en 
samrådsgrupp med representation från politisk ledning, förvaltningen och från frivilligorganisationer. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Riktlinjer för idébaserat offentligt partnerskap kommer under 2022 presenteras för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning 

Ansvar: kansli.  
Strategiområde: Kommunen som samarbetspartner 
 
Ta fram en överenskommelse mellan kommunen, föreningslivet i Ulricehamns kommun och NUAB. (Budgetuppdrag 
2018) 
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1.12 IKT-plan 2020 

1.12.1 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det 
ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 

1.12.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Inom Sektor lärande arbetar vi ständigt för att skapa en röd tråd från förskola upp till vuxenutbildningen vad gäller 
förutsättningar och likvärdighet. Efter några års arbete befinner sektorn sig i ett läge med en infrastruktur och 
datortäthet som motsvarar de nationella målen. Det gäller nu för sektorn att fortsätta med revidering och 
implementering av sektorns IKT plan. (Information och kommunikationsteknik) 

I Ulricehamns kommun disponerar undervisande personal inom sektor lärande, från förskolan till 
vuxenutbildningen, ett personligt digitalt verktyg. 

I förskolan finns minst en dator och två lärplattor per avdelning. 

I förskoleklassen samsas eleverna om en enhet per cirka fem elever. 

I fritidshemmet finns det minst en dator och lärplatta per avdelning samt hos ansvarig pedagog i verksamheten. 

Från åk 1 i grundskolan till studenterna på vuxenutbildningen har alla elever tillgång till en personligt knuten digital 
enhet. 

Tillgång till trådlöst nätverk finns på alla skolenheter. ' 

Pedagogernas hanterade datorer supporteras delvis av IT-enheten när det gäller nätverk och programvaror 

LITS (Lokalt IT Stöd) handhar företrädesvis hårdvara och kontakt med IT gällande enheter, lösenordbyten och frågor 
kring trådlöst nätverk. LITS hanterar också garantiärenden, ominstallation och viss programinstallation. 
Elevdatorerna hanteras helt av LITS. 

IKT-pedagoger tillsätts av respektive rektor. I förskolan ingår uppdraget i deras ordinarie tjänst. I grundskola F-6 
finns ett utpekat IKT-ansvar hos några av skolornas förstelärare. I grundskola 7-9 finns i dagsläget en och en halv 
tjänst. Dessa är fördelade med en tjänst på Stenbocksskolan och en halv tjänst på Ätradalsskolan. 

På skolområde Tingsholm finns 3 IT-samordnare fördelat på nationellt program, vuxenutbildning samt särskola. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Förtätning av digitala enheter bland fritidshemspersonal. 

Förtätning av digitala enheter i förskoleklass för att uppnå en enhet per elev. 

Skapa tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra nationella prov digitalt. Det är viktigt att säkerställa 
kapacitet för framtida krav. 

Skapa likvärdighet gällande supportorganisationen inom sektorn.  Skapa likvärdighet gällande tillgång till IKT-
pedagoger 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.12.2 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten. 

1.12.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.12.3 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter 
och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse 
och utvecklad digital kompetens. 

1.12.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.13 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-
2021 

1.13.1 DATE – ett pedagogiskt verktyg 

1.13.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

DATE är ett lärmaterial för alla barn oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för den 
ordinarie förskoleverksamheten. Materialet kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet såväl som det främjande 
likabehandlingsarbetet. DATE lärmaterial för förskolan ger pedagoger och barn möjlighet att tillsammans arbeta för 
en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig förskolemiljö. 

Rektorer arbetar nära specialpedagogerna för att implementera och utbilda i lärmaterialet i förskolorna. Målet är att 
samtliga förskolor ska arbeta med detta som en norm i verksamheten. En förutsättning för att arbetet ska bli 
framgångsrikt är att det är en stabil personalgrupp där man kan arbeta med kompetensutvecklingen över tid. 

Samtliga förskolor har påbörjat arbetet men har kommit olika långt. En del har fått ta ett omtag på grund av 
personalomsättning. Pandemin har också utmanat, då det påverkat möjligheten för  att avsätta tid för 
kompetensutveckling. Trots detta så hänger förskolorna i och ut och målsättningen är att alla ska genomföra 
kompetensutvecklingsinsatsen och arbetssättet ska bli en norm. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.2 IKT-plan 

1.13.2.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 

Se bilaga IKT plan 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 

1.13.3 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA) 

1.13.3.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Skolverksprojektet pågår och samplaneras med Högskolan Väst. Tidsplanen är att arbetet inklusive dess ingående 
delar ska avslutas och implementeras fullt ut under hösten 2022. 

   

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.13.4 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan 

1.13.4.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Analys 
Handlingsplan för matematik är framtagen och håller på att implementeras. Arbetet har startats upp under hösten 
2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 
I första skedet implementeras planen på samtliga grundskolor under läsåret 20/21 och resultat i matematik följs upp 
vid läsårets slut våren -22. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. Se Handlingsplan Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021. 
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1.14 Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i 
matematik 2020-2024 

1.14.1 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 
9 och att detta värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa 
i riket). 

1.14.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

Analys 
Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i matematik började gälla hösten 2020. Först efter läsåret  21/22 är det 
möjligt att kunna analysera på en djupare nivå. 

KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) för 2021 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 90.9 % vilket 
är en liten försämring med resultaten 2020. 

KKiK  för 2020 visar att elever i åk 6 med lägsta betyget E i matematik är 92 % vilket är en ökning från 2019 med 
3,2 %. (88,8%). De senaste tre åren (2018-2019-2020) har resultaten för elever i åk 6 legat bland de 25 % 
kommunerna i riket med bäst resultat. 

 
KKiK för 2021 visar att elever i åk 9 med lägsta betyget E i matematik är 90.3 % och efter sommarskola är resultat 
92,1%. 
 

Åtgärder/insatser för utveckling 
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik förväntas ge en effekt med ökat meritvärde i matematik i åk 6 och 
åk 9 för att då ligga i den övre kvartalen. (Bland de 25 % bästa i riket) 

KKiK 2021 visar att eleverna i åk 6 fortsatt ligger bland de 25 % kommunerna i riket med bäst resultat. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.14.2 Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre 
betygsstegen (jämför med ingångsvärde ht 2019). 

1.14.2.1 Sektor lärande 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

  

Analys 
Planen började gälla hösten 2020 och det är därför svårt att göra jämförelser. 

Betygsresultat juni 2021 visar på att 
90,9 % av eleverna i åk 6 når lägsta betyg E 
90,3 % av eleverna i åk 9 når lägsta betyg E, efter sommarskola är siffran 92,1% 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet fortsätter och nästa år kan fler jämförelser göras. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.14.3 Att senast i juni 2024 ska finnas en minskad diskrepans mellan betyg 
och nationella prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med 
ingångsvärde vårterminen 2018. 

1.14.3.1 Sektor lärande 

 Ej påbörjad 

  

Analys 
På grund av rådande pandemi har från statligt håll de nationella proven ställts in. 
Det finns således inga jämförelser att göra. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 

1.14.4 Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska
förbättras i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2019. 

1.14.4.1 Sektor lärande 

 Ej påbörjad 

Analys 
På grund av rådande pandemi har från statligt håll de nationella proven ställts in. 
Det finns således inga jämförelser att göra. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
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1.15 Klimat 2030 

1.15.1 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

1.15.1.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost har under de senaste åren arbetat fram en handlingsplan för att minska matsvinn på enheterna. 
Mätning av matsvinnet görs dagligen på verksamhetens samtliga enheter. 

Sedan 2016 när matningarna på allvar startade så har verksamheten tydligt sett förbättring. 2021 visade dock på en 
marginell ökning jämfört med föregående år men kan förklaras med bland annat pandemi, ny matsedel samt att 
några enheter har uppmärksammats på att de inte mätt på det sätt som var beslutat. 

Verksamheten har sedan start haft tydliga mål på att minska sitt matsvinn år från och år. 

I livsmedelsverkets undersökning står sig Ulricehamns kommun bra gentemot andra kommuner i landet och ligger i 
toppen med 20 andra kommuner. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Handlingsplanen för minskat matsvinn behöver ses över och revideras under kommande år. 

Målen för minskat matsvinn ska formuleras om och gå från max antal gram/port till att bli att enheterna ska förbättra 
sig från föregående års resultat. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.2 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål.

1.15.2.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Verksamhet kost arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan som finns på grund av de livsmedel och varor som köps 
in. 

Matsedeln har setts över och är nu mera anpassad bättre efter säsong, vi väljer i större utsträckning livsmedel från 
Sverige. 

I uppföljningssystem som bygger på den inköpsstatistik som finns kan klimatpåverkan i form av Co2-e 
(koldioxidekvivalenter) per kilo inköpta livsmedel följas. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

CO2e kg/inköpt kg 
livsmedel 

1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 

Resultatet visar att vi ligger bra till och målet har varit att ligga under 1,7 Co2-e (koldioxidekvivalenter) per kilo 
inköpta livsmedel. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Framtida utvecklingsmöjligheter är att komma igång med klimatberäkningar på menyerna och ner på måltidsnivå. På 
detta sätt kan verksamheten lättare se vilka insatser som ger mest effekt men även förmedla ut till gästen hur deras 
val av rätter påverkar klimatet. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.3 Våra nya personbilar är miljöbilar. 

1.15.3.1 Ulricehamns Energi AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

En undersökning hos lokala entreprenörer har gjorts samt möten med sektor lärande och sektor välfärd som ska ta 
det vidare inom kommunens förvaltning. 

Miljöstrateg har deltagit i upphandling. En värdeflödesanalys av upphandlingen av verksamhetsbilar håller på att 
genomföras. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

 Avvakta resultat av värdeflödesanalys och se vilka åtgärder som framkommer ur denna. 

Beskrivning 

Ansvar: UEAB. 

1.15.4 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 

1.15.4.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Uppfyllt 

Analys 

Kommunen har deltagit i kommunvelometern under året. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.5 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 

1.15.5.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Arbetet med att ta fram ett strategiskt parkeringsdokument har påbörjats. Dokumentet avses behandlas politiskt 
under 2022. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 

1.15.6 Vi producerar egen solel. 

1.15.6.1 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Budgetuppdraget gällande att ta fram en genomförandeplan för upprättande av en solcellspark slutredovisades 
politiskt i juni. Redovisningen visade att det inte finns några möjligheter för kommunen själva att driva en 
solcellspark utifrån den organisation som finns idag. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor MSB. 
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1.15.7 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag. 

1.15.7.1 Stubo AB 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Stubo har uppfört publika ladd-platser både i central och kring-orterna i bolagets fastigheter. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Stubo tillskapar även åtta förhyrda ladd-platser på Stockrosen 1 vilka är klara för uthyrning i början av 2022. 
Möjligheten att uppföra fler ladd-platser undersöks kontinuerligt. 

Beskrivning 

Ansvar: STUBO. 

1.15.8 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

1.15.8.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemi har arbetet inskränkts till preliminära kontakter med sektor Välfärd. Belastningen på 
verksamheten under pandemin har varit för hög för att genomföra åtgärden. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

En samverkan med Upphandling kommer också att behövas. 

Åtgärden kommer att genomföras under 2022 och målet kommer då att nås. 

  

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 

1.15.9 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 

1.15.9.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Fastighet har under 2021 förstärkt organisationen med en teknisk projektledare. Huvudansvaret för tekniska 
underhållsprojekt och projekt inom energibesparing ingår i rollen. Många gånger sammanfaller dessa två områden i 
samma projekt. 
Några projekt har påbörjats eller färdigställts under året. Ventilation byts ut på flera objekt och bergvärme ersätter 
elpanna i två objekt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ta fram en långsiktig plan för energieffektivisering och solceller 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
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1.15.10 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 

1.15.10.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Kravet på förnybar energi i upphandling av elavtal har funnits med sen 2013. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsätta ställa krav på leverans av förnybar el. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.11 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 
obligation. 

1.15.11.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I pågående projekteringar inom äldreomsorg och grundskola är minimumkravet enligt "grön obligation" 

Åtgärder/insatser för utveckling 

I kommande projekt skall "grön obligation" vara en minimumnivå 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 

1.15.12 Vi använder en klimatstyrande resepolicy. 

1.15.12.1 Kansli 

 Uppfyllt 

Analys 

Befintligt, politiskt beslutat styrdokument "Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten" har gåtts igenom och 
uppfyller de krav-kriterier som angivits för uppfyllande av löftet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder behövs. 

Beskrivning 

Ansvar: Kansli. 

1.15.13 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 

1.15.13.1 Kansli 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemin har åtgärden inte genomförts men förberedelse har gjorts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Åtgärden kommer att genomföras under 2022. 

Beskrivning: Ansvar: kansli. 
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1.16 Handlingsplan kulturstrategi 

1.16.1 Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer. 

1.16.1.1 Sektor lärande 

 Uppfyllt 

  

Undervisning i Musik och andra konstformer, samt elevers delaktighet och kulturskolans 
tillgänglighet: 

Sedan 2018 bedriver Musikskolan i Ulricehamn verksamhet i Teater, Bild/Form, Film/Animation och Show. 

2021-12-16 beslutade KF att Musikskolan byter namn till Kulturskolan. Namnbytet implementeras under våren 2022. 

Målsättningen är att vidga deltagandet i de nya verksamheterna och öka resurserna för de konstformerna. 
Utmaningen finns att kunna göra det inom befintlig ram. Musikskolan har sökt och fått utvecklingsbidrag från 
Statens Kulturråd och kunnat använda delar av det till omställningen. För en effektivare omställning vore en 
ramhöjning att föredra. 

Kulturskolans lokaler är inte anpassade för de nya verksamheterna, vare sig till yta eller utformning. I nuläget 
används Tingsholmsgymnasiets aula och bildateljé för verksamheten. För att nå målet att vidga de nya konstformerna 
och integrera dem behöver verksamheten vara samlad i lokaler som Musikskolan själva styr över. De sceniska 
konstformerna efterfrågar en ”Black box”, samt ett ändamålsenligt dansgolv för sin arbetsmiljö. 

Läromedel som konstnärsmaterial, rekvisita bekostas i nuläget med statsbidrag, men på sikt blir det nödvändigt att 
minska på musiksidans läromedelsresurs om inte ramarna höjs. 

Kulturskolan gör projektet ”Stå upp för barns rätt” med ekonomiska medel från Statens kulturråd där samtliga 
skolors åk 2 i Ulricehamns kommun erbjuds att delta utan kostnad. Barnen får lära sig om Barnkonventionen genom 
att uttrycka sig i de olika konstformerna. Det hela ska mynna ut i en föreställning 24 april. Idén är att tillgängliggöra 
verksamheten för de barn som inte kommer till Kulturskolan av egen kraft eller har den traditionen hemifrån. 

Kulturskolans grundkurs INTRO sänker trösklarna in i verksamheten och låter barn i åk 1-3 prova på Kulturskolans 
olika ämnen under en termin. 

En stor utmaning är terminsavgifter på 725 kr. Musikskolan lånar ut dyrare instrument som blås och stråkinstrument 
den första tiden, men ibland slutar elever när de blir tvungna att skaffa eget instrument. Det finns tecken på att även 
andra instrument som Gitarr/Piano/Trummor behöver tillgängliggöras. Det här är förknippat med ekonomiska, 
lokalmässiga, underhålls och administrativa investeringar för Kulturskolan. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor lärande. 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. Kommunen ska ta 
tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat inflytande över 
kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 
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1.16.2 Former för samarbete mellan Kultur & Fritid och Lärande tas fram 

1.16.2.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Avstämningsmöten mellan sektor lärande och Kultur & fritid sker årligen i samband med nytt avtal kring 
skolkulturverksamheten. Barn- och ungdomskulturgrupp för planering och uppföljning av skolkulturen finns och 
kultursekreteraren är sammankallande. Kulturskolan har terminsvisa konserter och utställningar på biblioteket. Även 
samarbete i arbetsgrupp kring FN:s barnkonvention och i projektet Ulricehamn som Göteborgs filmfestivalkommun 
2021/2022. En biblioteksmedarbetare ingår i sektor lärandes utvecklingsgrupp för skolbiblioteken. Regelbundna 
träffar med folk- och skolbibliotekarier genomförs. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 

1.16.3 Kulturarrangörer erbjuds rådgivning och viss hjälp att synliggöras i 
gemensamma marknadsföringskanaler 

1.16.3.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har det genomförts möten med föreningslivet, exempelvis ordförande plus en - kultur. Möten har fått 
genomföras digitalt, vilket fungerat relativt bra. Det finns fortfarande en viss digital klyfta vilket gjort att alla inte 
kunnat delta riktigt som tänkt. På möten har verksamheten gått igenom de olika bidrag och stöd som finns för 
föreningar att söka. Det förlustbidrag som finns inom kulturen har under året betalats ut som ett arrangemangs stöd 
enligt den tillfälliga ändring som gjorts gällande bidragsregler. 

NUAB marknadsför alla event som vi får in i våra olika marknadsföringskanaler vi har digitalt med utgångspunkt från 
vår evenemangskalender där alla som har ett publikt evenemang kan lägga in sin information och vi gör även 
sponsrade inlägg. Vi skickar även in information till vårt regionala turistorgan, Turistrådet Västsverige som i sin tur 
marknadsför evenemangen i sina kanaler. Vi satsar också medel i externa kanaler som tex dagspress print och 
digitalt. Vi kan också ge de som arrangerar ett marknadsföringsstöd. 
Vi säljer biljetter till de arrangemang som har bokning online, vilket fler och fler både större och mindre aktörer 
använder sig av idag och vi kan också hantera pappersbiljetter 

 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med föreningslivet, studieförbund och kulturaktörer. Både digitalt och fysiskt. Tillsammans utveckla 
kanaler för marknadsföring, hjälpa kulturaktörer att arbeta med digitala verktyg. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. Tidsram: 2019-2021 Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 
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1.16.4 I samband med byggandet av nytt bibliotek upprättas metoder för att 
ta tillvara barn och ungas idéer om utformandet av mötesplatser och 
utvecklandet av kulturutbudet. 

1.16.4.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under projekteringen av nya stadsbiblioteket har verksamheten inhämtat synpunkter från ungdomar kring 
utformningen av deras avdelning. I utvecklingsprojektet Idélabbet som bygger på tjänstedesign har biblioteket 
undersökt miljön på småbarnsavdelningen och intervjuat föräldrar. Detta har sedan använts i planeringen av 
småbarnsavdelningen i nya stadsbiblioteket. Coronapandemin har gjort att dialogmöten i fysisk form inte har kunnat 
genomföras, ej heller programverksamhet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta vidare med kommunalförbundets projektledare och nätverk, ta fram metoder och verktyg för att fånga upp 
barn och ungas idéer och synpunkter. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.5 Regelbundna avstämningsmöten mellan Näringsliv Ulricehamn AB och 
verksamhet Kultur & fritid genomförs 

1.16.5.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har verksamheten haft återkommande möten med Nuab. På mötena har gemensamma satsningar och 
frågor gåtts igenom. Arbetet kommer fortsätta under 2022. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbeta tillsammans med Nuab gällande en evenemangsstrategi. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2020-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.6 Kultur program för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom 
skolverksamhet och på barnens fritid 

1.16.6.1 Sektor service 

 Kommer ej uppfyllas/Ej uppfyllt 

Analys 

Under 2021 har verksamheten anpassats efter de restriktioner som funnits på grund av Coronapandemin. Endast ett 
färre antal program har kunnat genomföras eftersom det inte gått att blanda klasser på grund av risk för 
smittspridning. Detta innebär att många elever inte fått ta del av skolkulturprogram de två senaste åren. Under loven 
har biblioteket kunnat erbjuda pysselpåsar och när restriktionerna släppte något kunde barnen bland annat besöka 
biblioteket för att låna, läsa, pyssla och gå tipspromenader. Detta lockade många barn och vuxna, särskilt under 
höstlovet (läslovet). Bokprat i skolorna utanför centralorten har kunnat genomföras, fysiskt eller digitalt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Barn-och ungdomskultur: 
Verksamheterna ska ta hänsyn till barn och ungas förändrade kulturvanor, för att på så sätt spegla efterfrågan. Barn 
och unga ska växa upp i en miljö där kultur finns tillgänglig. Ulricehamns kommun ska arbeta för att öka barn och 
ungas delaktighet inom kulturen. Ett varierande kulturutbud ska erbjudas även utanför skolan. 
Kommunen ska ta tillvara ungdomars idéer om hur de vill utveckla kulturen. Ungdomar ska ges möjlighet till ökat 
inflytande över kulturutbudet. Fler mötesplatser för ungdomar. 

1.16.7 Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden och 
samordning av två nätverksträffar per år för kulturföreningar 

1.16.7.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Möten har genomförts som planerat. Arbete med nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd har påbörjats. En enkät 
genomfördes under hösten för att få en bättre bild av behov och önskemål. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med föreningslivet, exempelvis ordförande plus en. 
Fortsätta arbetet med nya riktlinjer för stöd och bidrag. 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.8 Det nya stadsbiblioteket ska bli en mötesplats för olika aktörer i 
kommunen 

1.16.8.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

I projektering av det nya stadsbiblioteket enligt lokalprogrammet utformas lokalerna så att de möjliggör för olika 
aktörer att använda dem både i samarbete med biblioteks- och kulturverksamheten samt i egen regi. Lokalerna ska 
vara välkomnande, flexibla och inbjudande. I väntan på nya biblioteket har det genomförts offentliga arrangemang 
genom olika samarbeten, till exempel konstkafé tillsammans med Ulricehamns konstförening. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 

1.16.9 Upprätthålla stöttning i form av projektmedel till studieförbund för 
att genomföra kultur för äldre 

1.16.9.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har det varit träffar med folkbildningen och där gemensamma satsningar och arbeten gåtts igenom samt 
hur bidragsgivningen fungerar. Rättelse av utbetalningar har fått göras då folkbildningen själva gjort en stor 
granskning. 

Bilda/Året runt i bild & ton, Folkuniversitetet/Sång och musik som glädjespridning samt Vuxenskolan/Kulturboosten 
har sökt och blivit beviljade medel alla tre. Under pandemin har det varit svårt att fullt ut genomföra projekten så 
som de beviljats, cirka 70 tkr av de 100 tkr har betalats ut. 

De beviljade projekten vittnar alla om väldigt speciella omständigheter med restriktioner. Flera musikarrangemang 
genomfördes utomhus när vädret tillät. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt samarbete med äldreomsorgen kring projekten. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 
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1.16.10 Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med 
Svenljunga och Tranemo kommuner 

1.16.10.1 Sektor service 

 Uppfyllt 

Analys 

Projektet har pågått under 2021. Några kulturprogram har kunnat genomföras, men mycket har inte varit möjligt att 
genomföra på grund av pandemin. I december avslutades projektet med ett avslutande seminarium på Glasets Hus. 
Medverkande samarbetspartners berättade om projektets resultat och de lärdomar och erfarenheter det gett. Dagen 
avslutades med en offentlig föreläsning av historikern Erik Petersson. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer. 

1.16.11 Delta i nätverksträffar mellan kultur & fritid och studieförbund 

1.16.11.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Under året har verksamheten deltagit i möten ihop med studieförbunden. I slutet av året bjöd verksamheten in till 
möte ihop med politiken och studieförbund. På mötet gavs en inblick i alla arbetet som genomförts under året samt 
hur satsningar ser ut framåt. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatta möten med studieförbunden. 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 
 
Strategiområde Gränsöverskridande samarbete: 
Gränsöverskridande utbyte och arbete med kulturfrågor är en förutsättning för framgång och utveckling. 
Ulricehamns kommun ska främja samverkan över gränserna. 
Ulricehamns kommun ska i samverkan med olika aktörer öka antalet mötesplatser. Samverkan ska gälla internt inom 
kommunorganisationen, externt, regionalt och över 
kommungränsen. Främja kunskapsutbytet och på så sätt skapa ett mer effektfullt arbete. Kommunen ska genom 
samverkan stötta och synliggöra föreningar och kulturarrangörer 
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1.16.12 Flytta föremålssamlingen till tillgängliga, ändamålsenliga lokaler 

1.16.12.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 
 
Under året har det blivit klart med ny lokal för museisamlingen. Samlingen kommer från och med 1 jan 2022 finnas i 
lokaler på Fotåsen. Lokalerna delas till viss del med Funktionsnedsättning. Västarvet, koncernen för kulturutveckling 
i VGR har deltagit aktivt i arbetet med att hitta ny lämplig lokal. 

I maj utbröt brand i den lokal i Borås där stor del av samlingen mellanlagrades. Detta påverkade arbetet med 
samlingen, ca 30% av samlingen har förstörts i branden. I och med branden fick planeringen av flytten lite 
annorlunda karaktär. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbetet med att återföra samlingen till Ulricehamn i nya lokaler vid Fotåsen 

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2020-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 

1.16.13 Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden 
(kostnadskrävande projekt) och samordning av nätverksträffar för 
hembygdsföreningar 

1.16.13.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

På grund av pandemin har inte inte nätverksträffar med hembygdsföreningar kunnat genomföras i fysisk form under 
2021. Ett Ordförande plus en - möte har genomförts digitalt och kommunen har genomfört träffar och workshops i 
arbetet med att strukturera upp och förbättra samarbetet med civilsamhället. Många kontakter har skett mellan 
verksamheten och hembygdsföreningar samt andra föreningar under året för att  undersöka hur pandemin drabbat 
dem samt informera om kommunala, regionala och statliga stöd. 

Kultursekreteraren har utvecklat samarbetet med hembygdsföreningarna kring kulturarvet, bland annat med 
visningar av kulturhistoriskt intressanta platser för elever i deras närområde. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 
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1.16.14 Genomföra programverksamhet i syfte att lyfta kulturarvet 

1.16.14.1 Sektor service 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Coronapandemin har gjort det svårt att genomföra programverksamhet i stor utsträckning. Under hösten 
arrangerades en kulturdag på Brunnsnäs Säteri med guidning i huset och landskapet samt dansföreställningar. I 
projektet Gränsbygd Sjuhärad har några program kunnat genomföras. Samarbete med hembygdsföreningar kring 
kulturarvsvisningar för elever har inletts. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: sektor service. 
 
Tidsram: 2019-2021 
 
Strategiområde Bevara och utveckla vårt kulturarv: 
Ulricehamns kommun ska värna om ett tillgängligt och utvecklande kulturarv. Det är viktigt att kulturarvet ses som 
en utvecklingsfaktor och att invånarnas engagemang i 
denna fråga tas tillvara. Ulricehamns kommun ska arbeta för att vårt kulturarv ska tillgängliggöras för både 
medborgare och besökare. Det är av stor vikt att alla ska kunna ta del av kulturarvet som finns i kommunen. När fler 
kan ta del av Ulricehamns kulturarv så bidrar det både till kunskap och förståelse för nutidens, gårdagens och 
framtidens samhälle. Utveckla mötesplatser där samordning av kulturarvsarbetet kan ske. 

1.16.15 Skapa arrangemang och mötesplatser för KKN 

1.16.15.1 Nuab 

 Uppfyllt 

Analys 

Ett möte med KKN nätverket har skett i Ulricehamn, kontinuerlig kontakt med dem genom Creative Cluster. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

  

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2019-2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar: 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser. 
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1.16.16 Ta fram en handbok för evenemangsarrangörer 

1.16.16.1 Nuab 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

Analys 

Vi har varit i kontakt med flera destinationer för att höra hur de har arbetat fram sin strategi. 

Möte har varit med både politiker och berörda tjänstemän på kommunen och NUAB. 
Själva skrivarbetet är påbörjat. 

  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Arbete fortsätter 2022 

Arbetet behöver bli inkluderat i både kommunal förvaltning och UEAB. 

Beskrivning 

Ansvar: NUAB. 
 
Tidsram: 2020 
 
Strategiområde Kulturella och kreativa näringar 
Främjandet av kulturella och kreativa näringar är viktigt för att kommunen ska öka sin attraktivitet. Dessa näringar 
kan stimulera innovationer för ett vidgat entreprenörskap och företagande. Ulricehamns kommun ska arbeta med 
främjandet av kulturella och kreativa näringar. Det finns en stark koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv 
som kommunen ska fånga upp och ta tillvara. Kulturella och kreativa näringar ska stöttas och ges goda möjligheter 
för att anordna 
arrangemang. Det ska finnas tydliga instruktioner och snabb kommunikation inom kommunen för att underlätta för 
arrangörer. Det ska vara enkelt att möta olika aktörer genom god tillgång till mötesplatser.
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1 Hur bra är Ulricehamns kommun? 
Under 2021 har drygt 260 av Sveriges 290 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK). Ulricehamns kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i 
KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt 
sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra 
kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker 
och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och 
användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för 
målsättningar, analys och utveckling. Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal vars 
resultat kommunen har rådighet över. Det innebär att de lämpar sig väl för att använda i 
kommunens styrning. KKiK-nyckeltalen är indelade i tre mätområden:  

 Barn och unga 
 Stöd och omsorg 
 Samhälle och miljö. 

Som referensram för att fastställa mätområden och nyckeltal samt för att stärka arbetet har 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
och deltagande medlemmar tagit fram ett antal vägledande principer för KKiK: 

 KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från kommunfullmäktiges perspektiv med 
styrning och medborgardialog i fokus  

 KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna 
 Nyckeltalens antal ska vara begränsat  
 Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som 

utvecklingen av lokalsamhället  
 Nyckeltalen ska vara jämförbara  
 Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst 

inte användas 

Under 2021 är antalet nyckeltal 43 stycken. Fem gamla nyckeltal har utgått samtidigt som sex 
nya har tillkommit. Ulricehamns kommun har inrapporterade värden för 38 av dessa 43 
nyckeltal. 

1.1 För några av nyckeltalen placerar sig 
Ulricehamns kommun bland de 25% bästa 
kommunerna i Sverige 

Här är några av dem: 

 Nyckeltal N15452. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor 
 Nyckeltal U31462. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd 
 Nyckeltal U00502. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen 
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1.2 Exempel på nyckeltal där Ulricehamns kommun 
ligger lägre än genomsnittet 

 Nyckeltal N15535. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar 
 Nyckeltal U28418. Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt 

LSS § 9.9 
 Nyckeltal U07451. Företagsklimat enligt Öppna jämförelser (Insikt)  

1.3 Överblick 
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Ulricehamns kommun står sig jämfört med 
andra kommuner har resultaten delats upp i tre grupper markerade med grönt, gult eller rött.  
 

  Grön färg innebär att Ulricehamns kommun är bland de 25% bästa i landet  
 

  Gul färg, att kommunen ligger bland de 50 % mellersta resultaten 
 

  Röd färg innebär att Ulricehamns kommun är bland de 25% sämsta i landet 
Sammanställningen nedan visar att resultaten 2021 för Ulricehamns kommun ligger på 
ungefär samma nivå som för 2020.  
 

Antal nyckeltal som är gröna, gula respektive röda för åren 2018 – 
2021 för Ulricehamns kommun. 

 2018 2019 2020 2021 
Grön 9 11 10 12 
Gul 21 21 19 18 
Röd 5 7 6 8 

Antal nyckeltal respektive 
år, Ulricehamn inom 

parentes 

36, (35) 42, (39) 42 (35) 43 (38) 

 
Utfall för de tre mätområdena finns på nästa sida, för åren 2018 – 2021.  
Vid tabellerna finns det för en del av nyckeltalen kommentarer som; ”föregående läsårs 
värde”, ”räkenskapssammandrag 31/12, 2020” eller ”2020 års värde”. Detta beror på att det 
inte finns senare publicerad nationell statistik i www.kolada.se, än den som avser 2020. För 
de nyckeltal som är nya för 2021 finns kommentaren; ”Nytt nyckeltal 2021”. 
  



Årsredovisningsbilaga Resultat och analys      KKiK 2021

 
 
 
 
7

2 Barn och unga 
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av 
nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga 
inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg kan omfattas inom 
detta område. 

2.1 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 
(föregående läsårs värde). 

N11102 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 5,1 5,4 5,2 5,2 
Medelvärde alla kommuner 5,1 5,1 5,2 5,2 

 
Analys 
Ingen förändring från 2019 och i paritet med riket. Ulricehamns kommun har en hög andel 
behöriga förskollärare jämfört med många andra kommuner.  

2.2 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
(räkenskapssammandrag 31/12, 2020).   

N11008 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 147 651 146 113 142 030 145 388 
Medelvärde alla kommuner 147 445 151 858 156 236 156 337 

 
Analys 
Kostnaden per inskrivet barn är svår att se som ett enskilt nyckeltal eftersom det även finns 
annat som påverkar om det är bra med en hög kostnad eller med en låg. Förskolan i 
Ulricehamn låg både 2019 och 2020 bland de 25% av kommunerna som hade lägst kostnader 
jämfört med andra kommuner, även om kostnaderna ökat mellan åren. Jämfört med riket har 
Ulricehamns kommun en hög andel förskollärare och mindre barngrupper. När det gäller 
andelen inskriva barn så ligger Ulricehamn (84,1), något under snittet för riket (85,5). Det 
betyder att om man tittar man på andra nyckeltal så finns det inte något som sticker ut och 
förklarar de lägre kostnaderna. Som tidigare nämndes är det svårt att mäta kvalitén på 
verksamheten, då det inom förskolan inte finns några tydliga mått så som det gör inom skolan 
där man kan jämföra betyg och meritvärden. (Kostnaderna och kommentarerna som redovisas 
är från bokslutet 2020 och kostnaderna för 2021 är inte klara eftersom räkenskapsutdraget 
inte är klart.) 
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2.3 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
inkl. svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) (föregående läsårs värde). 

N15452 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 77 86 
Värde 
saknas 86 

Medelvärde alla kommuner 71 74 Värde 
saknas 74 

 
Analys 
Måttet är från 2019. Under våren 2020 och våren 2021 ställdes de nationella proven in på 
grund av pandemin. Våren 2022 kommer proven att genomföras enligt plan. 

2.4 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) (föregående läsårs 
värde). 

N15485 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 93,4 88,8 92,0 90,9 
Medelvärde alla kommuner 87,8 85,9 86,8 86,9 

 
Analys 
Ulricehamn visar goda resultat i matematik i årskurs 6 då det gäller elever med lägst betyget E 
i ämnet. Sektorn arbetar dock vidare på ett fördjupat plan, utifrån Grundskolans 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024. Detta i syfte att befästa 
matematikkunskaperna redan i de lägre årskurserna, för att på sikt höja måluppfyllelsen i
årskurs 6-9 och på så vis skapa bättre förutsättningar för elevernas vidare studier.  

2.5 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel (%) (föregående läsårs 
värde).  

N15436 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 73,9 80,2 78,0 87,7 
Medelvärde alla kommuner 81,9 81,4 83,4 83,4 

 
Analys 
Behörigheten till yrkesprogram, kommunala skolor, har ökat och ligger nu över rikssnittet. En 
betydande anledning är andelen elever som blev godkända i ämnet matematik våren 2021. 
Grundskolorna F-9 fokuserar även på att bistå med extra hjälp under läsåret, dels i form av 
ordinarie stöd (extra anpassning och särskilt stöd) dels i form av läxhjälp. Grundskolor 7-9 
erbjuder även lovskola under terminerna (höstlov, sportlov och påsklov) för att eleverna ska få 
möjlighet att bli behöriga före avslutningen i årskurs 9 och således inte behöva gå obligatorisk 
sommarlovskola. 
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2.6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (föregående läsårs 
värde).  

N15428 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 75,9 81,1 79,3 86,4 
Medelvärde alla kommuner 84,0 83,0 84,6 84,7 

 
Analys 
Måttet är svårt att ge en analys för då det även inkluderar resultat för elever som är 
folkbokförda i kommunen, men kanske går på skolor i andra kommuner. Vi hänvisar därför
till måttet N15436. 

2.7 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) (föregående 
läsårs värde). 

N15535 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 52,4 Inget 
resultat 

Inget 
resultat 

53,9 

Medelvärde alla kommuner 70 Inget 
resultat 

Inget 
resultat 65,8

 
Analys 
Svarsresultaten gäller för de elever som gick i åk 9 vårterminen 2021. Skolorna hade under 
läsåret 2020-2021 stora utmaningar i att hantera pandemin. Många aktiviteter som normalt 
sett brukar uppskattas av eleverna fick ställas in, exempelvis PRAO, friluftsdagar, temadagar 
och avslutningar. Utöver det fick eleverna flera gånger ändrade förutsättningar för sina studier 
då undervisningen ställdes om till distansundervisning vid några tillfällen. Det ska också 
noteras att ett flertal elever svarade ”vet ej”, vilket medför en viss osäkerhet i svarsresultaten.  
Aktuell elevgrupp på en av skolorna var den sista på skolan att ha traditionell klassföreståndare 
och skolan har 2021-2022 byggt ut systemet med mentor till varje årskurs. Det betyder en 
mentor till varje årskurs istället för två klassföreståndare till varje klass vilket är tänkt att leda 
till att eleverna får mer likvärdig stöttning samt större möjlighet att vara med och påverka. 

2.8 Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och 
hälsa, andel (%).  

N15722 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 90,8 88,6 88,8 95,8 
Medelvärde alla kommuner 91,2 91,1 91,4 91,8 

 
Analys 
Lärare, mentorer, klassföreståndare och elevhälsoteam som motiverar och stöttar eleverna har 
varit en viktig framgångsfaktor. 
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2.9 Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev 
(räkenskapssammandrag 31/12, 2020). 

N15027 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 105 068 104 732 107 849 111 540 
Medelvärde alla kommuner 110 117 113 951 117 032 119 273 

 
Analys 
Måttet visar våra kostnader kr/elev gentemot alla kommuner i Sverige. Vi ligger i det mittersta 
mot det lägre, det vill säga att vi har relativt låga kostnader per elev. Ulricehamns kommun har 
legat på grönt både 2018 och 2019, men har nu gått över till gult, vilket bör innebära att vi har 
förstärkt resurserna till grundskolan. Att säga att mer resurser innebär en försämring, det vill 
säga låga resurser = grönt, höga kostnader = rött, går inte. Man måste ställa det i relation till 
andra mått, till exempel måluppfyllelse.  

2.10 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala gymnasieskolor, andel (%) 
(föregående läsårs värde). 

N17467 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 73,5 64,0 62,3 61,5 
Medelvärde alla kommuner 66,8 65,8 65,5 64,3 

 
Analys 
Ohälsa, omognad, låt motivation, otillräckliga förkunskaper kan i vissa väsentliga delar 
förklara resultaten. Särskilda insatser planeras för att främja psykisk ohälsa, öka motivationen
och för ökad måluppfyllelse i främst svenska, engelska och matematik.  

2.11 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%). (föregående läsårs 
värde). 

N17461 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 77,3 71,0 72,0 69,6 
Medelvärde alla kommuner 71,8 70,5 70,4 70,8 

 
Analys 
Måttet är svårt att ge en analys för då det även inkluderar resultat för elever som är 
folkbokförda i kommunen, men kanske går på skolor i andra kommuner. Vi hänvisar därför
till måttet N17467. 
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2.12 Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. 
ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) 
(Mätvärdet avser 2020. Nytt mått 2021) 

N17625 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 6,3 6,5 8,5 12,9 
Medelvärde alla kommuner 7,1 7,1 7,3 7,1 

 
Analys 
Elever som är frånvarande i alltför stor omfattning utan giltigt skäl blir av med sitt studiestöd. 
Skolan jobbar i första hand med att minska frånvaron och indraget studiestöd är ett styrmedel 
för att öka närvaron.  

2.13 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N17005 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 128 663 130 206 131 910 131 731 
Medelvärde alla kommuner 129 353 133 002 135 959 137 804 

 
Analys 
Skolan strävar att hålla nere kostnaderna genom att låta klasser samläsa kurser i så stor 
utsträckning som möjligt, men när budget så medger kan kostnaderna utökas genom att 
undervisningstiden i vissa ämnen utökas i ämnen där skolan satsar på ökad måluppfyllelse.  

2.14 Aktivitetstillfällen för barn och unga i 
kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0 - 
18 år (2020 års värde). 

N09805 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 43,4 44,2 38,9 25,2 
Medelvärde alla kommuner 50,1 50,4 59,4 40,9 

 
Analys 
Under pandemiåren 2020 och 2021 så har barn och unga drabbats på många olika sätt. 
Verksamheten för kultur och fritid har arbetat aktivt med att följa de restriktioner som varit. 
Detta är något som man ser i de siffror som presenteras ovan. Biblioteket fick under perioder 
helt ha stängt för allmänheten och har då inte kunnat ha några aktiviteter för barn och unga.  
 
Man har försökt arbeta med att erbjuda pysselpåsar med mera som kunnat hämtas ut på 
biblioteket, men några andra aktiviteter har inte kunnat erbjudas. Vi brukar ha flera 
aktiviteter under sommaren som nu helt fick ställas in. Jämfört med rikssnitt så ligger vi 
lägre, men inom det gula fältet. Vad man kunnat göra i andra kommuner vet vi inte riktigt, 
men i och med att det är gult så kan man tänka att vi inte varit ensamma om att få 
nedprioritera detta. Under början av pandemin var det också uttalat i kommunen att 
bibliotekets personal skulle vara beredda att gå ut och arbeta inom exempelvis vården.  
Under 2021 ändrades restriktionerna vad gäller bibliotek, då ändrade regeringen att bibliotek 
skulle hållas öppna, och att biblioteket är en samhällsviktig funktion.  
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2.15 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/invånare 7 - 20 år (2020 års värde). 

U09800 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 30 28 28 24 
Medelvärde alla kommuner 29 27 27 24 

 
Analys 
Deltagartillfällen i idrottsföreningar visar också på att barn och unga fått stå tillbaka. Även 
detta är inom gult och ligger i nivå med riksgenomsnittet. Detta skvallrar om att barn och 
unga ändå har kunnat delta i föreningslivet. Under början av pandemin sas det att det inte 
skulle vara träningar, matcher med mera. Detta ändrades ganska snart och det sas att barn 
och unga skulle kunna fortsätta med sitt idrottande.  
 
Åtgärder utifrån analysen är kanske inte så lätt att sia om. Det som kan ses är stor påverkan 
av pandemin. Något som lyfts på många sätt. Det finns en ”kulturskuld” gentemot barn och 
unga precis som man pratar om en ”vårdskuld”. Samma kan sägas om barn och ungas 
möjligheter att delta i organiserat idrottande. Detta har lyfts av bland annat 
Riksidrottsförbundet. Vad verksamheten kan förbättra är givetvis bättre förberedelse för 
framtida pandemier. Det behöver också lyftas att detta är viktiga mätvärden som bör beaktas 
vid en eventuell framtida pandemi eller annan kris. Det är viktigt att barn och unga kan utöva 
och ta del av kultur, idrottande med mera. Det är viktigt att titta på dessa siffror för 2021.  

2.16 Elever i musik- eller kulturskola, 6 - 15 år, 
andel (%) (2020 års värde)  

U09890 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 18 Värde 

saknas 16 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 15 15 15 

 
Analys 
Vi ser att andelen minskat från 19,2% till 15,6% från 2018-2020. På vissa skolor har de senaste 
åren möjligheten för eleverna att spela under skoltid tagits bort. Det här försvårar och 
omöjliggör för många att delta i verksamheten, inte minst på landsbygden. Minskningen märks 
tydligt i Musikverksamheten. 
 
Kulturskolan gör kontinuerliga evenemang både i kommunens grundskolor och i andra delar
samhället. Dessa evenemang tillsammans med Öppet hus och särskilda rekryteringsturnéer 
synliggör verksamheten och utgör Kulturskolans huvudsakliga rekryteringsarbete. Sedan 
2020 har det av pandemiskäl varit omöjligt/otillåtet att ha den typen av verksamhet, vilket 
rimligtvis påverkat nyrekryteringen negativt. Det är också svårt att skapa mening för eleverna
utan dessa kulturella möten och mötesplatser, vilket kan ha lett till att fler avslutat sin aktivitet. 
 Sektor lärande förväntar sig en vändning när/om samhället öppnar upp över tid. 
Musikskolan byter namn till Kulturskolan 2022. 
 
Kulturskolan driver sedan 2018 Teater, Show, Bild/Form och Film/Animation. Verksamheten 
utvecklas långsamt med hjälp av medel från Kulturrådet, och omfördelning av kommunala 
medel från musik till de ”nya” verksamheterna. Vi har nu ansökt om särskilda medel från 
Kulturrådet, som är tänkt att användas till insatser som gör de ”nya” verksamheterna 
tillgängliga även på landsbygden. 
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3 Stöd och omsorg 
Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom 
specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att 
många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning. 

3.1 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - förbättrad situation, andel (%). (2021 års 
värde) 

U30453 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
Ej deltagit i 

under-
sökning 

Ej deltagit i 
under-
sökning 

Ej deltagit i 
under-
sökning 

Ej deltagit i 
under-
sökning 

Medelvärde alla kommuner 76 77 77 75 
 
Analys 
Brukarbedömning har aldrig gjorts på individ- och familjeomsorgen (IFO) då kvantitativa 
undersökningar fungerar dåligt för denna verksamhet. Däremot görs egna, kvalitativa 
uppföljningar på flera enheter. 

3.2 Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%). (2021 års värde) 

U31462 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 86 80 95 98 
Medelvärde alla kommuner 79 79 78 78 

 
Analys 
Kommunen har låga och sjunkande kostnader för försörjningsstöd. Antalet ärenden har 
sjunkit under 2021. Införandet av viss digitalisering underlättar processen liksom full 
bemanning. 

3.3 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde. (2021 års 
värde) 

U31402 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 27 31 24 16 
Medelvärde alla kommuner 15 15 16 15 

 
Analys 
Förvaltningen gör omsorgsfulla utredningar för att fatta rätt beslut. Ofta behöver den 
sökande lämna in kompletterande handlingar. Om dessa inte kommer in i tid fördröjs 
handläggningen och beslutet. När man fattar rätt beslut blir utbetalningar korrekta. 
Sammantaget ger arbetssättet kommunen låga kostnader för försörjningsstöd. 
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3.4 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N30101 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 2447 2738 2680 2727 
Medelvärde alla kommuner 4049 4289 4533 4682 

 
Analys 
Låga kostnader är en följd av väl etablerade arbetssätt och hemmaplanslösningar. 

3.5 Väntetid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde. 
(2021 års värde) 

U28418 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
80 

(få an-
sökningar) 

<80 
(få an-

sökningar) 

<80 
(få an-

sökningar) 
260 

Medelvärde alla 
kommuner 146 152 159 142 

 
Analys 
Medelvärdet för verkställighetstiden stämmer inte då det är fler beslut verkställda än vad 
som är inrapporterat. Eftersom de rapporterade talen inte överensstämmer med de faktiska, 
behöver de ytterligare kontrolleras och rutinen ses över till nästkommande inrapportering. 
Ett av besluten togs ett år innan flytt var aktuellt och verkställdes efter 556 dagar, vilket
påverkar medelvärdet i hög grad. Under 2021 har fyra boendebeslut verkställts på 
gruppbostad och fyra på servicebostad. Viss intern rörlighet har skett under året, då några 
har flyttat från servicebostad till gruppbostad. Brukare som har avlidit har också genererat 
plats på boende.  

Den nya gruppbostaden har genererat sex nya platser. I samband med flytt på grund av 
renovering av gruppbostad och evakueringsboende, har ytterligare en plats tillkommit under 
2021. På så sätt har individer med beslut om boende kunnat erbjudas gruppbostad flertalet 
gånger, även under 2020. Ett par personer har ändå valt att tacka nej. Två personer som 
tidigare har valt att tacka nej har återtagit sin ansökan och ansökt om annan insats. Det 
behövs fortsatt arbete med boendeplanering för kommande behov och uppdatering av denna 
kontinuerligt. 

3.6 Brukarbedömning boende LSS - Brukaren trivs 
alltid hemma, andel (%). (2021 års värde) 

U28570 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 74 73 Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner 79 78 80 81 
 
Analys 
Brukarundersökning görs vartannat år, planeras att genomföras 2022  
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3.7 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – 
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%). (2021 års värde) 

U28532 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 72 81 
Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner 74 73 73 75 
 
Analys 
Brukarundersökning görs vartannat år, planeras att genomföras 2022 

3.8 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB), minus ersättning från Försäkringskassan 
enligt SFB, kr/invånare (räkenskapssammandrag 
31/12 2020).  

N25018 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 7087 7258 7346 7638 
Medelvärde alla kommuner 6473 6720 6963 7229 

 
Analys 
Det finns flera faktorer bakom de ökade kostnaderna under 2020. Antalet barn med behov av 
insatsen korttidsverksamhet ökade. Några uppdrag inom personlig assistans blev mycket 
kostsamma och för en hemmaplanslösning blev kostnaden stor på grund av hög 
personaltäthet. Vi fick fler ansökningar om beslut på daglig verksamhet och fler individer har 
ökat i nivå, där behoven hos enskilda brukare har blivit större. Även antalet ledsagning och 
avlösning samt daglig verksamhet och beslut om sysselsättning enligt Sol sågs öka.
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3.9 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde. (2021 års värde) 

U23401 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 50 85 82 57 
Medelvärde alla kommuner 53 67 64 44 

 
Analys 
Under 2021 har handläggningstiderna minskat jämfört med 2020 vad gäller ansökan om 
vård och omsorgsboende utifrån statistikuttag i Treserva. Handläggningstiderna har minskat 
med 26 dagar. Åtgärder som handläggarenheten arbetat med under 2020 och 2021: 

• Målet att minska väntetiden varit väl känt hos medarbetare på handläggarenheten. Att 
väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum ska minska i 
förhållande till föregående år. 

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

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

• Regelbundna genomgångar av inkomna ansökningar VÅBO utifrån äldsta ärende. Fokus att 
arbeta ned balans inför semesterperioder. 

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

• Från vård- och omsorgsboende så arbetas med snabba ut- och inflyttar. 

• Möte kring boendeplanering sker varje vecka mellan boendeplanerare på korttiden och vård 
och omsorgsboende. Det för att hållas a jour med lägesbilden av tomma platser och väntande. 

3.10 Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde. (2021 års värde) 

U21401 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 14 14 17 16 
Medelvärde alla kommuner 15 16 15 16 

 
Analys 
Sedan 2017 har talet för kontinuitet försämrats från 12 personal till 16. Målgruppen ökar 
medan antalet arbetsgrupper i hemtjänst har varit samma under många år. Vi har behov av 
att se över områdena och skapa ytterligare en hemtjänstgrupp framöver. Uppdraget till våra 
TES-planerare är att fortsatt planera utifrån kontinuitet. 

  



Årsredovisningsbilaga Resultat och analys      KKiK 2021

 
 
 
 

17

3.11 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng. (2021 års värde) 

U23488  2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn  24 
Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner  51 53 51 
 
Analys 
Brukarundersökning planeras att genomföras 2022. 

3.12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%). (2020 års värde) 

U23471 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 86 85 77 77 
Medelvärde alla kommuner 82 82 81 81 

 
Analys 
Resultatet för kundnöjdhet på särskilt boende har sjunkit år 2020. Nöjdheten år 2018 och 
2019 var 86 % respektive 85 %. Pandemin har inneburit att aktiviteter fått ställas in och det 
har varit svårare för de boende att få träffa anhöriga. Verksamheten har emellanåt fått gå 
underbemannade. Vi arbetar nu med att säkerställa bemanning, starta upp aktiviteter och ha 
fokus på kvalitetsfrågor. Ny enkätundersökning genomförs under början av 2022. 

3.13 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%). (2020 års värde) 

U21468 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 94 94 93 93 
Medelvärde alla kommuner 91 90 90 91 

 
Analys 
Verksamheten har under år 2020 tappat 1 procentenhet, till 93%. År 2018 och 2019 låg 
nöjdheten på 94 %. Det finns inget resultat från 2021. Vi fokuserar nu på teamen, 
kvalitetsfrågor och att säkerställa rätt bemanning. Införande av fast omsorgskontakt är på 
gång. 
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Analys 
Senaste siffran är från 2019 vilket gör det svårt att kommentera i dagsläget. Enligt årets 
avstämning som vi själva gjort ligger vi bra till även nu. 

3.15 Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ 
(räkenskapssammandrag 31/12 2020). 

N20048 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 216 205 207 780 219 253 234 006 
Medelvärde alla kommuner 243 986 249 532 248 135 255 464 

 
Analys 
Äldreomsorgen i Ulricehamns kommun har låga lokalkostnader vilket är skälet till den 
förhållandevis låga totalkostnaden. Detta kommer ändras i och med de byggnationer som 
pågår. 

 

3.14  Sjuksköterskor/plats i boende 
för särskild service för äldre, 
vardagar, antal (2019 års
värde) Nytt mått 2021 

U23490 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 0,04 0,03 0,03 0,06 
Medelvärde alla kommuner 0,04 0,04 0,04 0,04 
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4 Samhälle och miljö 
Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens 
service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. kommunal service som 
bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar 
området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt 
kopplat till näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal. 

4.1 Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid 
kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel 
(%) (2021 års värde) 

N00640 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 73,7 

Medelvärde alla kommuner Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 81,1 

 
Analys 
Förvaltningen arbetar med frågan och är en del i det vardagliga förbättringsarbetet. En 
svårighet är att vi inte vet vilken eller vilka delar av kommunens förvaltning resultatet gäller 
för. Vi följer upp frågeställningarna kontinuerligt genom andra undersökningar. Flera av 
dessa pekar mot att vi sköter oss bra. 

4.2 Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor 
till kommunen fungerar bra, andel (%) (2021 års 
värde) 

N00647 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 63,9 

Medelvärde alla kommuner Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 

Ingen 
mätning 67,9 

 
Analys 
Förvaltningen arbetar med frågan och är en del i det vardagliga förbättringsarbetet. En 
svårighet är att vi inte vet vilken eller vilka delar av kommunens förvaltning resultatet gäller 
för. Vi följer upp frågeställningarna kontinuerligt genom andra undersökningar. Flera av 
dessa pekar mot att vi sköter oss bra. 
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4.3 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
(kommunikation och dialog med medborgarna). 
(2021 års värde)  

U00454 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
Ingen 

mätning 39 47 53 

Medelvärde alla kommuner 60 59 56 59 
 
Analys 
Resultatet för detta nyckeltal har kontinuerligt förbättrats de senaste åren. Ulricehamns 
kommun ligger dock fortfarande något under genomsnittet för alla kommuner. 
Delaktighetsindexet är uppbyggt av 19 frågeställningar inom två huvudområden. Det ena
området berör demokrati, transparens och inflytande. Flera av frågorna har här koppling till 
kommunens webbplats och vilken typ av information som finns tillgänglig där. Ett 
kontinuerligt förbättringsarbete med webbplatsen under de senaste åren har gett ett gott 
resultat. Det andra området gäller kommunens arbete med medborgardialoger. Här finns 
stora möjligheter till förbättringar. Genom att få igång arbetet med genomförande av 
medborgardialoger, kommer utfallet för nyckeltalet att bli avsevärt bättre.  

4.4 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studerat, andel (%) (2020 års 
värde). 

U40455 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 40 36 39 37 
Medelvärde alla kommuner 39 37 39 37 

 
Analys 
Resultat är bra för denna målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är individer 
som remitteras från enheten för försörjningsstöd, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
samt vården och som under lång tid haft offentlig försörjning, dvs försörjningsstöd eller 
sjukpenning. Det är individer med låg språkprogression i det svenska språket och som har 
svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. De behöver mycket stöd från 
arbetskonsulenter och handledare på arbetsplatsen. I gruppen ingår också ungdomar som 
inte har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden eller avbrutit sina studier i förtid. 
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4.5 Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) (2020 års 
värde).  

N18409 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 51 55 49 49 
Medelvärde alla kommuner 47 45 45 41 

 
Analys 
Om vi tänker på att vi idag har en stor grupp elever som har kort/ingen utbildning med sig är 
det ett bra resultat. Många av de elever som vi har nu är elever i stort behov av stöd och som 
har en långsam progression. En allt större del av våra elever brottas med utmaningar vid sidan 
av skolan; ekonomi, trångboddhet, jobbsökande, måendet med mera. Vi jobbar med extra 
insatser vad gäller att alfabetisera samt träna läsning och skrivande, utöver undervisningen 
gör vi detta genom Wendick-modellen, medspråkare och extra resurs. Integrationscenter (IC) 
och arbetsmarknadsenheten (AME) har också en studieverkstad som elever går till utifrån att 
de behöver extra insatser (detta sköts av IC/AME). Samverkan sker med IC/AME för att få en 
helhetsbild kring eleven. För samtliga elever har vi också samtal med vägledningen, 
information om yrkesutbildningar, eventuellt spår (Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete - DUA), orienteringskurser med mera. All undervisning bygger på individanpassning 
och att möta eleven utifrån situation, behov, förutsättning och mål.  
 
Om vi tänker på den delen elever som har utbildning med sig är det inte en lysande siffra men 
då många kombinerar studier med annan sysselsättning (praktik, jobb, aktiviteter genom AF 
med mera) är det nog ändå en godkänd siffra då många elever inte har fullt fokus på studierna. 
Även för dessa elever arbetar vi, förutom ordinarie undervisning, med Wendick-modellen, 
medspråkare, dubbelbemanning och extra resurs. Vi har också arbetspass där eleverna delas 
in efter i tvärgrupper utifrån de insatser som bedöms relevanta samt de insatser som beskrivs 
i stycket ovan. 

4.6 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
(2020 års värde). 

U07451 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 61 64 70 69 
Medelvärde alla kommuner 72 73 70 74 

 
Analys 
Resultatet på NKI för sektor miljö- och samhällsbyggnad är godkänt och på gränsen till högt. 
I sektorn skiljer sig resultaten mellan de olika verksamheterna, några får riktigt högt medan 
andra får lägre. För att fortsätta få höga resultat ser vi att sektorn som helhet behöver arbeta 
med sin effektivitet. Ytterligare ett område som vi kommer arbeta vidare med är 
informationen till sökande. Glädjande är att vi får höga siffror på bemötande som vi ska 
arbeta med att fortsatt behålla.  
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4.7 Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 
dagar (2020 års värde). 

U00811 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn 
Ingen 

mätning 20 17 15 

Medelvärde alla kommuner 21 24 23 25 
 
Analys 
Resultatet anses vara bra, detta trots att ärendeinströmningen fortsatt varit hög. Vårt direkta 
stöd via telefon, mail och möten påverkar handläggningstiden. Kundservicen tar tid från 
handläggningen men samtidigt påverkas handläggningstiden åtminstone delvis, i positiv 
riktning. För att fortsatt prestera bra arbetar enheten vidare med de insatser vi ser fungerar. 
Dessutom fortsätter arbetet med att effektivisera bygglovsprocessen. I första hand genom att 
enheten ska identifiera vad det är som tar tid innan en ansökan anses vara komplett och hur 
vi kan påverka att antalet kompletteringar minskar i våra ärenden. 

4.8 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (2020 
års värde). 

U07801 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 367 385 372 386 
Medelvärde alla kommuner 515 499 503 517 

 
Analys
Vi ligger på en lägre mängd än genomsnittet till stor del beroende av att vi haft en vikttaxa 
sedan början av 90-talet. Utöver fasta avgifter per lägenhet och sopkärlsabonnemanget, 
betalas 3,50 kr per kilo sopor i sopkärlet. Kommunen (UEAB) har en lång historia av att 
aktivt arbeta för källsortering, till exempel en årlig miljökalender. Under de senaste tio åren 
har dock avfallsmängderna per person ökat med hela 70 % i den brännbara fraktionen på 
återvinningscentralen Övreskog. Ökningen har skett succesivt och startade när avgifterna för 
att få lämna avfall på Övreskog togs bort 2011. I containern har det lagts bland annat 
förpackningar, trä, papper, kläder och textil samt skrot (som ska återvinnas) men även 
hushållsavfall. Detta var inte miljömässigt hållbart. Dessutom hamnade avfall med 
hygieniska risker i öppna containrar. Ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är det självklart 
bäst att lägga hushållsavfallet i soptunnan.  
 
Med anledning av ovan har vi under flera år arbetat med att få invånarna att sortera sitt avfall 
rätt. Arbetet intensifierades i slutet av 2020 på Övreskog, då vi bland annat införde 
kontroller samt flyttade containern med brännbart till slutet av flödet. Samtidigt bytte vi 
också namn på containern till ”Restavfall”. I samband med förändringarna på Övreskog har 
vi fått in en del frågor via telefon och e-post, men under april 2021 började det minska. Vi 
förstår att allt fler har tagit till sig informationen och nu sorterar enligt gällande regler. Detta 
ser vi också genom en rejäl minskning av restavfallet med mer än 50 %, en kraftig ökning av 
återbruk och återvinning, exempelvis har textilåtervinningen ökat med 85 %. Vårt arbete 
med att sortera väl, ligger helt i linje med Sjuhäradsregionens kommande avfallsplan och 
även med den nationella förbränningsskatt som trädde i kraft 2020. Skatten är en del av den 
gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och är ett styrmedel som 
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gynnar återvinning, för att få avfallsproducenten att sortera och återvinna mer och 
därigenom minska klimatutsläppet.  
 
I samband med ökad sortering på Övreskog under 2021 så ökade också trycket på 
förpackningsinsamlingen. Genom detta skapades en ny plats före mottagningshallen. Våra 
kunder har uttryckt önskemål om containrar med större öppningar och nu 2022 har vi en 
lösning på plats. Som en av de första kommunerna i landet har vi, tillsammans med 
förpackningsinsamlingen (FTI), installerat två nya containrar med komprimatorer för plast- 
och pappersförpackningar.  Lösningen medför större öppningar, vilket göra att våra besökare 
inte längre behöver krångla med att trycka ner sina förpackningar i små trånga öppningar.  
Den nya lösningen kräver rätt sortering för att fungera och är endast till för förpackningar. 
Lösningen kommer att utvärderas efter ett år.  

4.9 Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande (2019 års värde) 

U50102 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

26 Värde 
saknas 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 

Värde 
saknas 48 59 

 
Analys  
2021 var siffran 38,05 gram per elev. Denna siffra har ännu inte kommit in i koladas 
statistik och finns heller inte med i tabellen ovan. I förhållande till alla kommuner 
(2019 års värde) är siffran väldigt låg, då genomsnittet för alla kommuner är 59 gram 
per elev. Vi strävar efter att bibehålla och även försöka minska måltidssvinnet 
framöver. Det har varit mer svinn under pandemin, vilket beror på hög frånvaro av 
elever med kort framförhållning. 

4.10 Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) (2020 års 
värde) 

U00502 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 62,2 

Medelvärde alla kommuner Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

38,3 

 
Analys 
Ulricehamn är tredje bästa kommun i Boråsregionen med 62,2 % fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen. Borås (78,2) och Varberg (84,0) har högre andel medan Ulricehamn 
ligger långt före fjärde bästa (Bollebygd, 29,6). Ulricehamn ligger också högt över snittet i 
landet som är 38,3 %. Kommunen har antagit klimatlöfte att verksamheternas personbilar 
ska vara klimatbonusbilar. Det har under 2021 bildats en fordonsgrupp som arbetar med att 
uppfylla klimatlöftet. Hindret för en fortsatt snabb övergång till fossilfria fordon är 
utbyggnad av laddmöjligheter vid kommunala fastigheter. Genom att drygt 60 % av 
kommunens fordon är fossiloberoende minskar utsläppen med ca 468 ton CO2ekv per år vilket 
motsvarar en minskad samhällskostnad med cirka 3,3 miljoner kronor per år. 
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4.11 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%) (2020 års värde). 

U07514 2018 2019 2020 2021 
Ulricehamn 41 42 47 49 
Medelvärde alla kommuner 29 30 30 29 

 
Analys 
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens regi var 2020 49 %, vilket är högt i jämförelse 
med alla kommuner som ligger på 29 %. Det ekologiska har för vissa varor minskat från 
föregående år vilket beror på tillgången. Det har varit brist på en del ekologiska livsmedel, 
dessa har då ersatts av konventionella livsmedel. I kommande upphandlingar är en stor del 
svenskproducerade livsmedel, dessa är inte alltid ekologiska.  

4.12  
Nöjdhet med skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer, andel (%) (2021 års värde) 

U07505 2018 2019 2020 2021 

Ulricehamn Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 78,3 

Medelvärde alla kommuner 
Värde 
saknas 

Värde 
saknas 

Värde 
saknas 70,9 

 
Analys 
Park och skog sköter vissa delar, kanske den största delen av utomhusmiljöer på kommunal 
mark (parkmark). Sektor Miljö- och samhällsbyggnad har andra ytor och även verksamhet 
fastighet kan räknas in om det inte är mer specificerat. Största delen av skötseln regleras via 
avtal med entreprenör. Besiktningar och kontroller är viktiga faktorer för att avtalade 
uppdrag ska hållas. 
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Barnbilaga 

Arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen i 
vardagstal) redovisas årligen i samband med bokslutet. Barn och unga är en prioriterad 
grupp i Ulricehamns kommun och till exempel så beskrivs ”Barnet i centrum” i kommunens 
gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige har tidigare fastslagit att alla ärenden ska 
beredas utifrån detta perspektiv och som stöd i arbetet kan en barnchecklista användas. 
Kommunens verksamheter synliggör arbetet på olika sätt och i olika omfattning. 

 

Kommunikationsfunktionen 

I enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har kommunens webbplats 
anpassats. Detta arbete påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021. Digital tillgänglighet 
innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av kognitiv eller fysisk 
funktionsnedsättning.  

På webbsidor som direkt riktar sig till barn och unga är tilltalet anpassat just till denna 
målgrupp. Riktad information till barn och unga tas också fram bland annat i samband med 
evenemang eller lov och sprids via t.ex. ulricehamn.se, affischer, annonsering och sociala 
medier.  

En allt större del av kommunens kommunikation sker just i sociala medier, vilket är en 
naturlig plattform för barn och unga. Här är också möjligheterna stora att snabbt få svar på 
frågor eller dela med sig av synpunkter. Detta utvidgar tillgängligheten och breddar 
förutsättningarna för delaktighet. 

 

Funktionsnedsättning 

Inom funktionsnedsättning arbetar personalen kontinuerligt med kvalitetsfrågor där 
kompetenshöjande åtgärder är en del. Därutöver sker ett arbete med koppling till 
barnkonventionen enligt följande: 

Princip 1-jämlikhet. Lövbacka beaktar och tar del av samhällets utbud av tillgänglighetsanpassade 
aktiviteter utifrån rätten till full delaktighet och för att motverka utanförskap i samhället. Besök och 
aktiviteter inom kultur, fritid och sociala sammanhang utifrån brukarnas önskemål och möjligheter.  

Princip 2-barnets bästa. Att arbeta utifrån barnens bästa, samverkan med närstående, anhöriga, skola 
och andra aktörer med barnens bästa i fokus. Medverka på SIP mötet, sträva efter individanpassat 
förhållningssätt, bemötande och använda metoder och verktyg som följer barnen i olika verksamheter. 

Princip 3-rätten till liv och utveckling. Fysisk och psykosocialmiljö utvärderas och anpassas utifrån 
varje barns behov. Detta beaktas vid vistelsebokningar, personal- och lokalplanering så långt det är 
möjligt utifrån de resurser vi har. Utifrån denna princip har vi under två års tid påtalat behovet av 
utökade lokaler vilket vi fått under hösten 2021. Vi erbjuder nu tillsyn både i våra lokaler på URC och 
i särskolans lokaler på Tingsholm. 
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Princip 4-delaktighet och inflytande. Vi jobbar med AKK (alternativ kommunikation) där vi 
samverkar med andra aktörer runt barnet för att hitta fungerande och enhetliga sätt att kommunicera. 
Tecken, bilder ska följa barnet i olika sammanhang. Aktivitets- och behovsplan upprättas tillsammans 
med barn och närstående. Utvärderas vid behov och kommuniceras med barnet och dess företrädare.  

Vi har introducerat ett material utarbetat av leg. logoped Julia Andersson ”Såhär vill jag ha det på 
fritids, version 2.0”. Materialet används till de som är i vår tillsynsverksamhet. 

 

Individ- och familjeomsorg, IFO  

Barn- och ungdomsenheten inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars 
behov. Detta synliggörs i den metod som är utgångspunkt för arbetet BBIC, barnets behov i 
centrum. Grundbultarna i denna är: 

 Vi lyssnar på barnen. 
 Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt.  
 Vi tar hänsyn till ålder och mognad.  
 Barnets bästa ska alltid bevakas.  
 Vi behandlar barnen med respekt. 

 

När föräldrar med barn kontaktar vuxengruppen där vuxna har missbruksproblematik, är 
psykiskt sjuka eller har hyres- eller spelskulder rapporteras detta till barn- och 
ungdomsgruppen för att barnets behov ska bevakas. Vid utredning om försörjningsstöd ska 
barnperspektivet alltid beaktas och dokumenteras. Barnets boendeform ska vara rimlig och 
om ekonomiskt bistånd betalas ut för fritidsaktiviteter ska detta göras för att motverka 
utanförskap. Även vid utredningar kring barn med funktionsnedsättning ska 
barnperspektivet alltid komma i första hand.

Barn och unga inom IFO arbetar med tydligt fokus på barns och ungdomars behov. Vi 
arbetar med barnen i nära samarbete med deras hem och trygga miljö. Vi sätter barnens 
bästa främst och har nära samarbete med samverkanspartners såsom Vuxenenheten, BUP, 
närhälsan, tandvården, skolan etc. Vi försöker i möjligaste mån göra barnets röst hörd och 
följer både de lagar och riktlinjer som är grunden i vårt arbete samt barnkonventionen. 
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser vi helheten kring barnen och deras familjer både 
inom myndighetsutövningen, öppenvården samt de interna placeringsformerna. 
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Kultur och fritid 

Kultur 

Ett prioriterat mål inom kulturverksamheten är att stimulera barns och ungas eget skapande. 
Målsättningen är att utveckla skolans arbete så att kulturen blir en naturlig och integrerad 
del av skolans arbete. 

 Med hjälp av styrdokumentet Kulturtrappan garanteras alla barn från förskola upp till åk 9 
minst ett kulturevenemang per år av hög kvalitet genom skolkulturen. Särskola och barn med 
särskilda behov bereds alltid möjlighet att delta, detta sker genom dialog mellan 
skolkultursamordnare och lärare. Skolkulturen möjliggörs genom bidrag från skolan, 
kulturverksamheten och regionen och omsätter 600 tkr per år. Därtill tillkommer beviljade 
medel från Statens kulturråd som 2021/2022 uppgick till 346 tkr. Pga. pandemin har flera av 
programmen fått anpassats för att göra de säkra för både barnen och utövarna. Vissa har 
kunnat genomföras digitalt och andra har kunnat flytta utomhus så som ex. kulturhistoriska 
vandringar, cirkusworkshops mm. Några program kunde genomföras som hade skjutits upp 
sedan tidigare. Några program har inte kunnat genomföras alls bl. pga sjukdom hos 
kulturaktörerna själva. Programmen som genomfördes innehöll eget filmskapande, 
cirkusworkshops, lajv mm.  

På temat gestaltad livsmiljö/arkitektur i min stad erbjöds barn och unga under sommarlovet 
att spraymåla en gångtunnel tillsammans med två konstpedagoger. Då FN:s barnkonvention 
blivit lag har vi beviljats projektmedel från Västra götalandsregionen för att göra barn mer 
delaktiga. Vi har genomfört dialogprojekt med barn inför en konstnärlig gestaltning på en 
skola. Barnens tankar och teckningar kommer att ingå i det konstprogram som konstnärerna 
sedan ska utgå ifrån. Även en PDF har tagits fram med frågor som kan användas av andra 
pedagoger då de hjälper till inför kommande gestaltningsuppdrag i andra verksamheter där 
barn vistas. Under hösten deltog kommunen i barnfilmsfestivalen PRISMA som är en del av 
Göteborgs filmfestival. Intresset var stort och många barnfamiljer kom på filmvisningarna. 
Musikskolans unga filmare hade gjort kortfilmer som visades i december på biblioteket. 

Ulricehamns stadsbibliotek har en Skolbibliotekscentral som dagligen arbetar för att stödja 
skolor utanför centralorten med litteratur, råd och temalådor. Nationellt brukar Ulricehamns 
kommun ligga över riksgenomsnittet vad gäller antal barnböcker och antal barnbokslån per 
barn i kommunen. I syfte att stimulera läsintresset genomför barnbibliotekarierna närmare 
100 bokprat för elever varje läsår. På biblioteken genomförs i vanliga fall en mängd 
aktiviteter riktade mot barn och unga i olika åldrar t ex familjeföreställningar, rim- och 
ramsstunder, after pre- disco, skapande workshops mm. Pandemin gjorde att endast ett fåtal 
av dessa arrangemang kunde genomföras. Några program anpassades som ex. 
spelprogrammering mm som kunde genomföras digitalt. Flera program flyttades utomhus 
som ex. en promenadteater. Några aktiviteter ställdes om så att de blev mer individuella 
istället för att genomföras i grupp.  
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Besökare på biblioteket har uppmanats till att låna och gå och därför har inte biblioteket 
fungerat tillfredsställande som mötesplats för barnen men i slutet av året ställdes
barnavdelningen i ordning igen med lek- & skapandematerial. Biblioteket har på olika vis 
ändå kompenserat detta genom att ex.  under sommaren uppmuntrat barn till läsning genom 
satsningen på ex. Sommarboken och den mobila läshusvagnen med barnboksfigurer som 
gästade Ulricehamns badplats. Biblioteket har arbetat uppsökande med läsfrämjande genom 
att låna ut läshusvagnen till förskolor under april till oktober. 

För att summera kan man säga att barnens rätt till kultur inte har kunnat genomföras 
tillfredställande eller så som brukas pga. pandemin. 

 

Fritid 

Inom fritidsverksamheten fattas alltid beslut utifrån vad som är bäst för barnen. Huvuddelen 
av verksamheten i egen regi, upplåtelse av olika kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, 
planeringsinsatser, föreningsstöd och rådgivning vänder sig i första hand till barn och 
ungdomar. Barnchecklistan används i det arbetet. Så långt det är möjligt genomförs en 
direktdialog med barn- och ungdomsgrupperna i utvecklingsfrågor och i samband med 
etablering av nya verksamheter.  

Bidrag lämnas till föreningar i första hand utifrån vilken verksamhet de har med ungdomar i 
olika åldrar. Under året har regelmässiga avstämningar skett med representanter för 
föreningslivet. Regelbunden dialog med företrädare för idrottens studieförbund (SISU) i 
aktuella frågor, utbildningsinsatser och riktade satsningar i för barn- och ungdom aktuella 
ämnen. Tillsammans med SISU inleddes 2020 en process att betona vikten av samsyn 
föreningar emellan, med respekt för respektive idrotts huvudsäsong. I förlängningen är målet 
att minska splittringen för utövarna, främst unga, där det idag ställs både synliga och 
osynliga krav på deltagandet i endast en idrott. Medvetandegöra föreningarna och ledarna 
om konsekvenserna av så kallad tidig specialisering och därmed riskerna för utslagning från 
idrotten i allt för unga åldrar. Under 2021 har arbetet med samsyn legat på is men kommer 
igång under andra halvan av 2022 igen. Uppföljning av planerade åtgärder och riktlinjer för 
fortsatt arbete i kommande verksamhetsplan. Tillkommer särskilda avstämningar med de 
föreningar som är hyresgäster i de större kommunala idrottsanläggningarna såväl före som 
efter säsong. 

I de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag i Ulricehamns kommun anges bland 
annat att: Föreningar som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter 
med barn och ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 

Då det 2021 fortfarande var problem med placering av kommunens feriearbetare pga att b.la 
vården inte kunde ta emot placeringar beroende på pandemin covid -19 så hjälpte 
föreningslivet till med att emot ca. 30 ungdomar för att hjälpa till med olika saker som måla, 
trimma gräs, sköta café skötsel av grönytor. 

Inom verksamheten så har man under hela 2021 arbetat aktivt med information ut till 
föreningslivet vad gällde restriktioner och riktlinjer för föreningslivet. Idrott och träning för 
barn och unga påverkades stort av pandemin. 
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Simskola och undervisning 

I kommunens badhus bedrivs simundervisning och simskola för barn och unga. 
Simundervisningen bedrivs dagtid och är riktat mot kommunens skolor, simskola bedrivs på 
eftermiddag och kvällar samt under sommarlov och höstlov. Simskolan under sommarlov 
erbjuds till förskoleklass upp till årskurs 3 och kommunen ordnar med bussar från 
kransorterna. I år har antal platser i simskolagrupper minskat på grund av corona men 
startat flera grupper istället. Skolsimundervisningen delas upp skolvis och klassvis så att det 
blir mindre antal elever i grupperna. Teknikträningen genomförts också skol- och klassvis 
men det fria badet för förskoleklasser och årskurs 1 var inställt på grund av corona 
restriktioner. 

Skolbad cirka 5 500 bad som anser simundervisning, livräddning, simprov, sommarsimskola, 
höstlovs simskola. 

Simskola cirka 100 deltagare 

Babysim/Minisim cirka 100 st 

Plask och lek cirka 40 deltagare 

 

Ungas fritid 

Ungdomens Hus bedriver verksamhet för barn och unga i åldern 10–20 år. Enhetens 
ordinarie verksamhet som bedrivs på Ungdomens hus är tisdag-lördag eftermiddag-kväll. I 
första hand bedrivs öppen ungdomsverksamhet dit alla är välkomna. Det finns även 
återkommande sluten- och mobil verksamhet utanför Ungdomens hus och i kransorterna för 
målgruppen. 
 
Året 2021 har varit speciellt där ungas fritid fått anpassa och ställa in rätt mycket av sin 
ordinarie del av verksamheten vilket resulterat i att fritidsledarna arbetat rätt många timmar 
på Tingsholmsgymnasiet, Ätradalsskolan, Stenbocksskolan och Bogesundsskolan för att 
kunna fortsätta arbeta med målgruppen. Digitala plattformen ”Discord” kunde användas som 
en digital fritidsgård förutom enhets redan etablerade kanaler på sociala medier såsom 
Facebook, Instagram och Snapchat. 

Under året har enheten även fortsatt arbeta med inflytande- och delaktighetssatsningen
”Unga ledare” där äldre ungdomar får möjlighet att driva en egen del av verksamheten med 
ansvar för de yngre ungdomarna. Dessa är även ett extra stöd i den övriga verksamheten. 
Utbudet i ”Studio 21” utökades där det idag finns möjlighet att göra allt från att sjunga 
karaoke, spela in sång och instrument, producera beats, fotografera med greenscreen, spela 
in film m.m. 

Tjejgruppen ”Mitra” fortsatte med sin verksamhet som planerat där de använder hela 
kommunen som sin arena. De delar av året där det varit möjligt med tanke på restriktioner 
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kopplade till pandemi har det på lov- och helgkvällarna varit temakvällar, utflykter, 
temafester, sportaktiviteter m.m. 

Sommarvågen, där Ungas fritid flyttar ut sin verksamhet till Sturebadet under sommarlovet 
har varit välbesökt och uppskattat över förväntan med tanke på vilket år det har varit. 
Sommaren 2021 kunde enheten ha fler aktiviteter än förväntat på grund av de lättare 
restriktioner som rådde då. Vården och barnomsorgen hade inte möjlighet att ta emot 
feriearbetare under sommaren därför tog ungas fritid emot nästan lika många feriearbetare 
som föregående år (27 st.). Det resulterade i fler aktiviteter under sommarvågen, fler 
aktiviteter vid badplatser utanför tätorten, två kortfilmer och aktiviteter vid skateparken. 

 

Kost 

Verksamhet kost arbetar för att barn och elever ska känna att de kan påverka den mat som 
serveras dagligen i alla kommunala kök. 

Varje termin genomförs matråd på alla förskolor och skolor där barn och elever har möjlighet 
att lämna synpunkter till personalen inom kosten. Detta forum används även för att 
kostpersonalen ska ha möjlighet att informera om varför menyn ser ut som den gör och vad 
som är på gång framöver.  

Uppskattat inslag är när de elever som slutar årskurs sex under en vecka får bestämma hur 
menyn ska se ut på respektive skola. 

Sedan 2017 har kosten inom förskolan börjat arbeta för att få barnen mer delaktiga i den 
dagliga produktionen. Barnen hjälper bland annat till med att göra smoothies och baka bröd. 
I samband med mellanmål förbereder och serverar de ibland tillsammans med personal. 
Under 2021 har detta dock ej genomförts pga. av rådande pandemi. 

 

Sektor Lärande 

Övervägande delen av verksamheterna inom Lärandet i Ulricehamns kommun berör barn 
och ungdomar. Detta innebär att hela verksamheten ska genomsyras av innehållet och 
intentionerna i barnkonventionen. Det är i sig något som är naturligt i en verksamhet vars 
huvudprocess är barns och ungas lärande. Alla beslut som fattas ska i och med det utgå från 
barns och ungdomars bästa.  

I verksamheterna inom sektor Lärande pågår ett omfattande arbete som på olika sätt utgår 
från Barnkonventionen. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av den syn som har sin 
grund i konventionen. Det gäller alla inslag i den samlade förskole- och skolverksamheten. I 
denna finns även inslag och aktiviteter som syftar till kunskaper om innehållet i 
Barnkonventionen. Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

 I förskole- och skolverksamheten pågår ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta 
har sin grund i de normer och värden som läroplanerna föreskriver ska prägla den 
svenska förskolan och skolan. Barnkonventionen har en direkt koppling till dessa 
styrdokument. 
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 Kopplat till detta innehåller undervisningen moment om etik och moral där dialogen 
är ett viktigt moment. Frågorna inom detta område ges olika uttryck på de olika 
enheterna inom verksamheterna. Renodlade barnrättsveckor, det vill säga 
temaveckor genomförs på en del av enheterna i organisationen. 

 Förståelse för andra kulturer än den svenska är även en dimension av konventionen. 
Praktiskt värdegrundsarbete i olika former som exempelvis bistånds- och 
solidaritetsinsatser för Voi i Afrika förekommer med stort engagemang från barn, 
elever och personal. I det arbetet berörs även de globala miljöfrågorna. 

 Även barnens och elevernas fritid under raster präglas av konventionen om barns 
rättigheter. Det synliggörs genom att stödja olika aktiviteter som alla kan delta i 
oavsett intresse eller förmåga.   

Barn- och elevinflytande 

Inom sektor Lärandes samtliga verksamheter finns olika forum för barn och elever att 
uttrycka sina åsikter och på det sättet kunna påverka sin vardag. I förskolan tar 
inflytandefrågorna plats genom det förhållningssätt personalen har i sitt arbete till barnen i 
den dagliga verksamheten. Integrerat i denna vävs delaktighet, ansvarstagande och andra 
frågor som direkt kan kopplas till barnens rättigheter. Detsamma gäller för skolverksamheten 
men här finns även mer formaliserade former för inflytande i klass- och elevråd. Detta är 
kopplat både till skolans uppdrag och till Barnkonventionens skrivning om vikten av att 
lyssna till barns åsikter. Det är dock särskilt viktigt att, i den dagliga dialogen, ha respekt för 
vad barnen och eleverna uttrycker. Inom delar av verksamheten används så kallade digitala 
förbättringstavlor där eleverna ges möjlighet att skriva upp sådant som de önskar prata om. 

En attitydundersökning genomförs årligen och den har nu utökats så att den omfattar alla 
elever från och med förskoleklass till och med tredje året i gymnasiet. Undersökningen 
bygger på elevernas egna frågeställningar om skolarbetet och sociala relationer. Dessa ger en 
bra bild av hur eleverna ser på sin vardag och åtgärder till förbättringar, samt en möjlighet 
att även gör nationella jämförelser. 

En viktig del inom detta område är att utveckla ansvarstagande, självständigt tänkande och 
självkänsla. Det görs genom att eleverna inom verksamhetens ramar ges förutsättningar att 
själva planera sitt arbete, genomföra detsamma och därefter utvärdera det. 

Arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling har tidigare samlats i en 
gemensam plan ”likabehandlingsplan”. Genom förändringar i diskrimineringslagen har 
kravet på att upprätta en likabehandlingsplan ersatts med ett dokumentationskrav. 
Skollagens krav på en plan för att motverka kränkande behandlings finns dock kvar. Sektor 
lärande har således valt att fortsätta med en gemensam plan för arbetet med dessa frågor. 
Det är av stor vikt att barn och elever deltar i arbetet med att syna miljöerna vid kommunens 
förskolor och skolor, exempelvis genom trygghetsvandring, eller som en barnskyddsrond. 

Vid större förändringar inom lärandesektorn som påverkar barnen i förskola eller skola 
används barnchecklistan som utgår från Barnkonventionens artiklar. De 4 artiklar som 
särskild hänsyn tas till är; 

 Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
 Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. 
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 Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
 Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Elevskyddsombud från Stenbocksskolan, Ätradalsskolan och Tingsholmsgymnasiet deltar vid 
sektorsamverkan lärande fyra tillfällen per år. 

”Spelregler” ska finnas inom förskolan och ordningsregler ska finnas i varje skolverksamhet. 
Genom att barn och elever är delaktiga i framtagandet av dessa regler så får de stor dignitet 
och utvecklar delaktigheten. Inom utvecklingsarbetet PALS arbetar många skolor med 
förväntade beteenden på olika arenor, såsom skolgård, klassrum, korridorer, matsal med 
mera, som komplement till ordningsregler på skolan. 

Värdegrundsarbetet 

I skolområdena genomförs olika former av insatser för att levandegöra förskolans och 
skolans värdegrund. Det genomförs i form av temaveckor och temadagar, men naturligtvis 
även i det ordinarie arbetet i förskolan och skolan. Utvecklingsarbetet PALS är också ett 
arbete där värdegrundsfrågor belyses, då utvecklingsarbetet handlar om relationer och 
förhållningssätt på skolan mellan och gentemot elever och personal. I förskolans 
värdegrundsarbete används Specialpedagogiska myndighetens DATE – material för att 
utveckla och belysa tillgänglighetsfrågor i form av samspel, kommunikation och 
lärandemiljöer. Även andra aktiviteter förekommer. Några exempel på det är: 

”Jag vårdar mitt språk” är en satsning som gjorts för att uppmärksamma eleverna på hur 
man uttrycker sig till varandra. 

Pedagogerna i förskolan läser böcker om barns rättigheter och i skolan läser eleverna böcker 
om barns rättigheter.  

Projektarbeten genomförs inom området som kan väljas av eleverna själva. 

Tingsholmsgymnasiet arbetar aktivt med olika aktiviteter och deltar i utbyten för att ge 
eleverna insikt och förståelse för globala frågor och demokratiska processer. 

Samspel med andra människor går även att träna. Det sker genom dramaövningar som pågår 
i hela organisationen i olika former och anpassat efter elevers mognad.  

Pedagogerna stöds genom litteraturstudier och kompetensutvecklingsinsatser så att de bättre 
ska kunna möta förskolans och skolans behov av att utveckla värdegrundsarbetet. Detta sker 
exempelvis genom kompissamtal. I verksamheten förekommer även ett utvecklat 
fadderarbete. 

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling – Likabehandlingsarbetet 

Detta är ett av förskolans och skolans viktigaste insatsområden. Detta har på flera sätt 
synliggjorts i vår verksamhet som ett viktigt arbete. Genom våra likabehandlingsplaner så har 
arbetet utvecklats ytterligare. I det konkreta arbetet deltar externa personer. Flera skolor har 
kamrat- och vuxenstödjare som finns med både i det förebyggande arbetet och i arbetet för 
att hantera mobbning då det uppträder. 

Likabehandlingsarbetet måste grundas på regelbundna samtal och intervjuer, samt att 
förskole- och skolmiljön synas för att kartlägga de platser som känns osäkra för barnen och 
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eleverna. Där måste vuxennärvaron ökas. Det gäller särskilt platser i utemiljön men även i 
förskole- och skollokalerna. Omklädningsrum för idrottsundervisning och 
förvaringsutrymmen är riskmiljöer inomhus. 

Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller stödmaterial som hjälp för förskolor och 
skolor vid framtagandet av plan mot diskriminering och kränkande behandling. Även ”Plan 
för skolan” har bra material som används i likabehandlingsarbetet. 

FN:s konvention om barns rättigheter hämtas exempelvis via Rädda barnen, men finns även 
på många andra ställen. 

Alla anmälningar om kränkande behandling delges kommunstyrelsen (skolans huvudman). 

 

Miljö och samhällsbyggnad, MSB 

Planenheten 

I arbetet med kommunens fysiska planering används upprättad och för året uppdaterad 
barnchecklista vid upprättande av planer för att beakta barnens behov. Detta gäller arbetet 
med detaljplaner för att beakta barnens rättigheter i samhällsbyggnadsarbetet. 
Barnchecklistan påverkar främst arbetet med detaljplaner för offentliga verksamheter och 
bostadsområden. 

 

Exploateringsenheten 

Under 2021 har vi genomfört följande åtgärder: 

 Genomförande av hastighetsplan för Ulricehamns kommun; 

o Sänkt hastighet till 40 km/h inom Blidsberg, Dalum, Timmele, Trädet och 
Ulricehamn i alla trafikmiljöer oskyddade trafikanter vistas invid. 

 Påverkanskampanjer med hastighetspåminnande displayer kring Ulrikaskolan för 
bättre hastighetsefterlevnad. Dessa har i genomsnitt fått 20-25% av trafiken att sakta 
ner. 

 Skapat fler korttidsparkeringar kring Bogesundsskolan för bättre möjligheter att 
hämta- och lämna barn. 

 Skapat fler korttidsparkeringar kring Kvarnlyckans förskola för bättre möjligheter att 
hämta- och lämna barn. 

 Byggt cirkulationsplats vid Fredriksberg som medfört hastighetssäkrade passager vid 
Tre Rosors väg och Grönahögsvägen för gång- och cykeltrafik. 

 Byggt gång- och cykelväg vid Herralyckedreven för en tryggare gång- och cykeltrafik 
till det nya bostadsområdet Brf Honungslunden. 
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 Allmänheten har även erbjudits hyra ”trafiköar” för hastighetsreducerande effekt vid 
bostadsgator till ett subventionerat pris. 

 

Miljöenheten 

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att identifiera, förebygga och 
undanröja hälsorisker i miljön. Vi kontrollerar således hälsoskyddet för inomhusmiljö, 
hygien och objektburen smitta på bland annat skolor och förskolor.  

Vidare har fokus legat på att stötta skolorna i deras arbete med att leva upp till kraven på 
egenkontroll. En god egenkontroll är viktig för att kunna identifiera och hantera eventuella 
risker i barnens miljö. Temat för tillsynen under 2021 har varit städning samt hygien. 

Under 2019 infördes den nya lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) där 
miljöenheten har tillsynsansvar. I detta ingår att säkerställa att utbildningsverksamheter har 
kunskap om den nya lagstiftningen och har en tillräcklig egenkontroll. Utöver det utförs årlig 
tillsyn på övriga rökfria miljöer så som lekplatser, idrottsanläggningar och badplatser.  

Miljöenheten bedriver även övrig livsmedelstillsyn över skolornas och förskolornas kök. 
Syftet med tillsynen är att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa och för barnens 
intresse när det gäller livsmedel. Tillsynsfrekvensen på förskolorna är högre än normalt då 
barnen ses som en känslig konsumentgrupp.  

 

Byggenheten 

I lovhanteringen och vid tillsyn på byggenheten kontrollerar vi bland annat barnsäkerhet i 
byggnader och barns utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. 
Byggenheten kontrollerar även tillgänglighetsfrågor i övrigt som är viktiga för barn. 

 

Uppgifterna sammanställda 2022-03-03 

 

 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande
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1 Inledning 
Syftet med denna rapport/bilaga är att ge en överblick och sammanfatta det miljöarbete som 
gjorts av förvaltningen i Ulricehamns kommun under 2021. 

2 Aktuella styrdokument 
 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2018 - 2026 
 Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav 2018 - 

2022 
 Riktlinjer för förorenade områden 2020 - 2024 
 Grönplan 2001 Ulricehamns stad med tillhörande skötselplaner 2001 - 2022 
 Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 2020 - 2024 
 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster 2022  2025 (antagen 2021) 
 Mot en cirkulär och hållbar framtid  gemensam avfallsplan 2021 - 2030 

3 Remisser, motioner, medborgarförslag 
och enkäter 

3.1 Remisser 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat följande remisser: 

 Nationell plan för genomförande av EU:s engångsplastdirektiv 
 Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning 2021  2024 
 Länsstyrelsens underlagsrapport om utsläpp och halter i luft i kommunerna i Västra 

Götaland 

3.2 Motioner 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat följande motioner: 

 Vandringshinder för fisk i Ätran vid Vist 
 Bekämpning av björnloka och invasiva arter 
 Minskad mikroplastspridning 
 Koldioxidbudget 
 Biosfärområde i Ulricehamn 
 Riktlinjer för kompensation av nedhuggna träd 

3.3 Medborgarförslag 
Under året har miljöstrategfunktionen besvarat medborgarförslag om: 

 Att Ulricehamns fritidsfiskare ska företräda kommunen i fiskevårdsfrågor 
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3.4 Enkäter 
Under året har miljöstrategfunktionen arbetat med följande enkäter:  

 Aktuell hållbarhets kommunranking 
 IVL-enkät om kommunernas klimatanpassningsarbete 

4 Stöd till verksamheter 
Stödet från miljöstrateg direkt ut till verksamheterna har ökat under året. Förfrågningar i 
olika miljöfrågor, expertstöd och utbildningsinsatser har ökat mest.  

5 Deltagande  
Under året har kommunen varit medlem av och medverkat i Kommunalt Nätverk för Hållbar 
Utveckling Väst (KNÄT). Kommunen har haft representation från flera verksamheter och 
deltagit aktivt i nätverket för miljöstrateger respektive naturvård. Medverkan i nätverken ger 
bland annat ett stort kontaktnät, kunskapsuppbyggnad och omvärldsmedvetenhet.  

Kommunen har genom miljöstrategen medverkat i nätverket för miljöstrateger i 
Boråsregionen. Boråsregionen har under året arbetat med ett förslag till ny regional 
avfallsplan och representanter från berörda enheter samt miljöstrateg har medverkat i detta 
arbete. 

6 Konkret miljöarbete 

6.1 Nya klimatlöften  Klimat 2030 
Inom ramen för Utmaningar Hållbart Västra Götaland och begränsad klimatpåverkan 
lanserade Klimat 2030 förslag på 20 kommunala klimatlöften. Ulricehamns kommun antog 
13 av löftena. Nedanstående åtgärder följs också upp i Årsredovisningsbilaga 2021. 

 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  Uppfyllt. Kommunen har en 
klimatstyrande resepolicy. 

 Våra nya personbilar är miljöbilar  Påbörjat. En värdeflödesanalys har genomförts 
och resulterat i att en fordonsgrupp har bildats med representation från berörda 
verksamheter. Gruppen, som fortsätter arbeta under 2022, ska se över hela 
upphandlingsprocessen av bilar och hitta vägar att underlätta, effektivisera och 
göra nybilsinköpen mera miljövänliga. En stor del av bilarna som köptes in under 
2021 var miljöbilar.   

 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  Uppfyllt. På grund av pandemin 
fortsätter arbetet även 2022. 

 Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy  Påbörjat. Förslag till plan 
har lämnats för politisk behandling. 
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 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag  
Uppfyllt. Laddtjänster finns vid sju geografiskt skilda boenden som förvaltas av 
STUBO.  

 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  Påbörjat. På grund av 
pandemin och hög belastning inom sektor Välfärd och Lärande kunde löftet inte 
genomföras, arbetet fortsätter under 2022 

 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål - Uppfyllt. Kommunen 
uppfyller målen i löftet. 

 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  Uppfyllt. 
Kommunen beräknar klimatpåverkan och når målen. 

 Vi gör investeringar för energiinvesteringar  Påbörjat. Investeringar i 
energieffektivisering görs kontinuerligt. 

 Vi producerar egen solel  Påbörjat. Solcellspark har utretts och förslag har lämnats 
för politiskt beslut i juni 2021. Anläggande av solceller övervägs vid 
byggnadsprojekt men under 2021 fanns inget lämpligt objekt. 

 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal  Uppfyllt. Alla kommunens 
elavtal har 100 procent förnybar el. 

 Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  Påbörjat. 
Kommunen har tagit beslut om gröna lån men det togs inget beslut om att uppföra 
någon ny lånefinansierad kommunal byggnad. 

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  Påbörjat. På 
grund av pandemin har tänkta aktiviteter inte genomförts. 

6.2 Utmaningar Hållbart Västra Götaland - 
Åtgärdsprogrammet 

Inom ramen för åtgärdsprogrammet har kommunen arbetat med följande åtgärder under 
2021: 

 Minska exponering för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter Lämpliga 
åtgärder övervägs kontinuerligt. 

 Minska utsläpp av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning  Kommunen 
har informerat om riskerna och hur vedeldning ska utföras på bästa sätt. 

 Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden  
Kommunen har sedan 2020 riktlinjer för förorenade områden. 

 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder  Kommunen 
arbetar med att få in dessa målbilder i rutinerna. 

 Öka arealen hyggesfritt skogsbruk  Sedan 2018 har kommunen ett Skogsprogram 
som säger att arealen på vilket hyggesfritt skogsbruk bedrivs ska öka. 

 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskolan samt vårdlokaler och andra 
boenden  Kommunen bedriver ett tillsynsprojekt för inomhusmiljön som bland 
annat tittar på fukt, radon, etc. 

 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering  Arbetet med att ta 
fram ett kulturmiljöprogram startade under 2021. 

 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion  Kommunen arbetar aktivt för att höja 
andelen ekologiskt odlade livsmedel. Ekologiska livsmedel utgör ca 50 % av totala 
kostnaden för livsmedel. 
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6.3 Åtgärder och uppdrag via kommunpolitiskt 
handlingsprogram och budgetuppdrag inom 
miljöområdet 

Dessa åtgärder och uppdrag finns också med i Årsredovisningsbilaga 2021.  

 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark  MSB har utrett frågan och 
uppdraget slutredovisades i juni 2021.  

 Värna den biologiska mångfalden  Inom sektor lärande har Enheterna Blidsbergs 
skolområde, Hökerums skola, Ulrikaskolan samt Tvärreds skolområde tillverkat 
Humlebon inom ramen av trä- och metallslöjd och i fritidsverksamheten. 
Tillverkningen av humlebon har skett under tidig vår -21 för att med hjälp av Park 
och skog placeras ut på lämpliga ställen i slutet av april. Därutöver har Park & skog 
har under året ställt om ytterligare ca 15 000 kvm till höggräsytor vilket främjar 
den biologiska mångfalden. 

 Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor - Vid schemalagda luncher äter klassen 
samlat med en vuxen och att man sitter en angiven tid vilket bör minska upplevelsen 
av stress och att elever slänger mat. Enhetschef kost samt en rektor F-6 och en 
rektor åk 7 - 9 har deltagit i ett seminarium över hur man kan schemalägga 
måltider med fokus åk 7 - 9. Verksamheterna kommer att ha ett uppföljande möte 
för att planera en fortsättning. Samtliga skolenheter behöver fortsätta att arbeta 
med miljön i matsalen utifrån att skapa en matsituation där eleverna känner att de 
kan äta i lugn och ro och även hinna med sin rast. Eleverna behöver 
uppmärksammas på och påminnas om att inte ta mer mat än man orkar äta upp. 

 Inventering av invasiva arter - Park och skog har presenterat omfattningen av 
uppdraget för KS arbetsgrupp. Ett förtydligande av omfattning och nivå på insatser 
behöver tas innan kartläggning påbörjas. Park och skogs kompetensområde i 
frågan är att ta bort de invasiva växterna och flera delar av 
förvaltningsorganisationen är inkopplade för att bredda kompetensen inom 
uppdraget. För att ha en effektiv bekämpning av invasiva arter krävs en 
kartläggning, som visar vilka arter som finns och var de förekommer. Utifrån 
kartläggningen kan sedan en tidsplan och budget tas fram för bekämpningen, bland 
annat gäller det att hitta rätt bekämpningsmetoder. Man måste också fundera över 
hur bekämpning ska samordnas med andra markägare där så behövs annars kan 
kommunens bekämpning bli meningslös- Inom kommunen finns inte kompetens för 
att genomföra kartläggningen utan extra resurser behöver skjutas till. 

 Bygg klimatsmart och miljövänligt - Kommunen har antagit ett antal klimatlöften på 
förslag från Klimat 2030. I projekteringen av den nya skolan f-6 har Miljöbyggnad 
silver implementerats.  

 Handlingsplan för miljöberedningen och kopplad till Strategi för miljöarbetet  
Förslag till handlingsplan  presenteras  våren 2022. 
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Väsentliga händelser under 2020 
 
Under 2021 steg den svenska aktiemarknaden med 39,3 (inklusive utdelningar). Den globala 
aktiemarknaden steg med 30,9%, medan utvecklingen i USD var 19,0%. Tillväxtmarknader steg 
under året med 7,5% i svenska kronor och i USD var utvecklingen -2,2%. Under 2021 steg de 
långa nominella räntorna medan realräntor sjönk jämfört med föregående år. På valutamarknaden 
försvagades den svenska kronan mot USD och utvecklades relativt oförändrat mot EUR  
 
Året startade med en hoppfull i lanseringen av vaccin mot covid-19. Vi fick se stigande räntor i 
hopp om återgående till normalitet och cykliska aktier gick starkt. Utvecklingen tog sedan en ny 
riktning i med introduktionen av delta-varianten av Covid-19 viruset.  
 
Under hela 2021 fortsatte stimulanser och en expansiv penningpolitik att gynna företagen, vilket 
resulterade i en stark global vinsttillväxt och ökad riskvilja hos investerare. Den globala pandemin 
som startade under 2020 har dock fortsatt att påverka marknaden även under 2021. Detta främst 
genom begränsat utbud i kombination med mycket hög efterfrågan på varor och tjänster. 
Halvledare, begagnade bilar och energipriser är några exempel på där utbud och efterfrågan 
hamnade i obalans. Flaskhalsproblematiken genererade  prisprisökningar och förstärkte den 
redan höga inflationen. Centralbankernas sätt att hantera inflationen har varit årets stora fokus 
vilket skapat både oro men främst fortsatt riskvilja för investeringsklimatet.  
 
 
Portföljutveckling och årets transaktioner 
 
Ulricehamns kommun har beslutat att förvalta kapitalet tillsammans med Söderberg & Partners 
enlighet en dynamisk förvaltningsmodell med kontinuerlig riskkontroll. Förvaltningen ska styras 
med målsättning att portföljen aldrig ska falla mer än 15% under rullande 24-månaders perioder. 
I praktiken innebär strategin att andelen aktier i första hand bestäms utifrån aktuellt riskutrymme 
(maximalt 15%) och i andra hand rådande marknadsanalys.  
Under inledningen av 2021 så var andelen aktier ca 29%. Andelen aktier reducerades kraftigt 
under 2020 till följd av den stora nedgången under februari och mars då en stor andel av 
riskutrymmet förbrukades. Vid utgången av 2021 var aktieandelen 56%. Den ökade andelen 
aktier under året var en konsekvens av stigande börskurser och därmed förbättrat riskutrymme 
för aktier i portföljen.  
 
En hög aktieandel under ett mycket starkt börsår har varit mycket gynnsamt för portföljens 
absoluta och relativa utveckling. Marknadsvärdet på kommunens portfölj uppgick vid årets slut 
till totalt 130,6 miljoner kronor (115,1 miljoner kronor. 2020). Årets avkastning på totalportföljen 
blev +13,6%. 



 
 

Söderberg & Partners  
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00 
www.soderbergpartners.se 

 
Ansvarsfulla investeringar 
 
Samtliga innehav i portföljen följer kommunens riktlinjer avseende exkludering. Under året har 
även portföljens innehav genomlysts med fokus på påverkan och inkluderande strategier. Syftet 
med genomlysningen är att säkerställa ansvarsfulla investeringar och medverka till målet om 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
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Om uppföljning lokalt folkhälsoarbete 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun 
inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete, är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna 
skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller 
tjänsten som driver det lokala folkhälsoarbetet Avsikten med avtalen är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
Avtalet följs upp varje år tillsammans med verksamhetsplanen för det lokala 
folkhälsoarbete som bedrivits för gemensamma medel. Besvara frågorna kortfattat och 
hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Eventuella ytterligare dokumentationer som 
genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, 
utvärderingar eller liknande, kan skickas in tillsammans med uppföljningen som 
kompletterande information. 

Mejla in uppföljningen till HSNS diarium på hsn.sodra@vgregion.se och en kopia till 
lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen skickas även till 
kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska redovisningen inte är 
helt klar den 25 januari, skickas ett preliminärt resultat in. Använd den särskilda 
Excelmallen för detta. Den slutliga ekonomiska redovisningen skickas sedan in senast den 
15 februari.  
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Utgångspunkter för samverkansavtal, verksamhetsplan och 
uppföljning 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för 
folkhälsoarbetet 

 att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation  

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 
alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.   
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument som ligger till grund för 
prioriteringar och insatser 

 

Regionala dokument 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
 Kraftsamling fullföljda studier  

 
Kommunala dokument 

 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete.  
 Handlingsplan för jämställdhet. 
 Handlingsplan ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021 

 

Gemensamma prioriteringar utifrån vårdialog och hälsoläge 

 Grupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer födda 
utanför Sverige samt äldre personer  

 Områden: Jämlikhet i hälsa, ett starkare lokalt civilsamhälle samt goda 
levnadsvanor 
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Lokal styrning, ledning och samverkan 
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara långsiktigt, utgå från 
identifierade behov hos befolkningen samt bedrivas i samverkan med olika 
samhällsaktörer. 
 
Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. 
Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att folkhälsostrategen 
regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. 
Folkhälsostrategen ska ha tillgång till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder 
och forum. 
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess 
med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i 
de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar 
utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade 
gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  
 
Uppföljningsfrågor om styrning, ledning och samverkan  
Ange om det under året har skett någon förändring eller utveckling under året vad gäller 
nämnd och förvaltning som ansvarar för arbetet, var arbete eller tjänst är placerade, att 
integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet, hur ni arbetat 
för att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser 
som görs. Om ja, på vilket sätt har det förändrats eller utvecklats? 
 
Under 2020 tillsattes en styrgrupp bestående av samtliga sektorschefer i ledning av 
kommunikationschef, för att arbeta med Ulricehamns kommuns flera temaveckor, där ett 
flertal syftar till att stärka folkhälsan. Gruppen har tillsats för att få en bättre struktur och 
sammanhållning av Ulricehamns temaveckor. Denna grupp har inte varit aktiv under 2021 
då covid-19 satte stopp för vidare arbete, men den förväntas startas igång igen under 2022.  
 
Under året har det inrättats ett folkhälsostrategiskt råd i Ulricehamns kommun där fyra 
stycken politiker från både kommunalråd och oppositionsråd, folkhälsostrateg samt dennes 
chef medverkar. Möten kommer hållas ungefär fyra gånger per år och beröra 
folkhälsofrågor som är viktiga för båda parter att känna till, uppföljning av avtal samt 
arbete framåt på en strategisk och övergripande nivå.  
 
En samordningsgrupp för frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(ANDTS) har skapats för att samordna arbetet kring den nya handlingsplanen för ANDTS-
frågor som antogs i Ulricehamn 2021 och som kommer att gälla 2022-2025. I gruppen 
ingår lokala aktörer som arbetar förebyggande mot bruk av ANDTS och leds av 
folkhälsostrateg. Styrgrupp för denna grupp är lokala BRÅ (sektorschefer, politiker, 
säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och kommunchef). 
 
Vilka forum har du/kommunen för att samarbeta/samverka inom folkhälsoarbetet vad 
gäller internt i kommunen, med regionens verksamheter och/eller andra externa aktörer? 
 
Det finns god möjlighet för folkhälsostrateg att samverka inom folkhälsoarbetet i 
Ulricehamn, både internt i kommunen men även med regionens verksamheter samt 
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grannkommuner. Folkhälsotrateg är med i det folkhälsostrategiska rådet som nämnts innan, 
lokal närvårdssamverkan, Skola Socialtjänst Polis Fritid (SSPF), det lokala 
brottsförebyggande rådet, samordningsgrupp för ANDTS-frågor som nämnts ovan, 
arbetsgrupp inom närvårdssamverkan för psykisk hälsa, Sjuhärads folkhälsonätverk, 
samverkansgrupp mellan civilsamhället och kommunen, Sjuhärads trygghet- och 
brottsförebyggande nätverk, planeringsgrupp Pride, planeringsgrupp folkhälsovecka samt 
planeringsgrupp temavecka psykisk hälsa.  
 
Inom närvårdssamverkan är folkhälsostrateg med i två nya grupper sedan hösten 2021; 
uppdragsgrupp Barn och Unga samt uppdragsgrupp Hälsa. 
 

Rollen som folkhälsostrateg 
Är det några särskilda arbeten eller processer som du deltar i eller driver som du vill lyfta 

 
 
Under året har en mindre grupp startats för att jobba mer aktivt med frågan Våld i nära 
relationer. Folkhälsostrateg, verksamhetschef för socialtjänst samt HR-konsult ingår i 
gruppen. Frågan har diskuterats ur ett arbetsgivarperspektiv och hur den ska ingå i 
medarbetarsamtal med anställda i kommunen framöver. Än så länge är vi ganska tidigt i 
processen men frågan är ställd om att ägna ett ledarforum åt ämnet. Syftet med arbetet är 
att medvetandegöra kommunens chefer om detta samhällsproblem och vad det innebär ur 
ett arbetsgivarperspektiv; att ge chefer möjlighet till det kunskapsstöd som behövs för att 
kunna agera rätt om man misstänker att en anställd är utsatt för våld. 
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Ekonomisk redovisning för lokalt folkhälsoarbete 
Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den ekonomiska redovisningen görs i en 
Excelmall och skickas in tillsammans med avtalsuppföljningen.  
 
Det är enbart de insatser som genomförs med gemensamma medel som ska finnas med i 
den ekonomiska redovisningen. Lokala insatser som inte finansieras gemensam inom 

Excelmallen. 
 
 
 
  



6 

Uppföljning folkhälsoinsatser 
Det som följs upp är vad insatsen har lett till, om insatsen genomfördes enligt plan, en 
förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen genomförandes istället, och vad 
kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet. 

Område: Jämlikhet i hälsa 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Erbjuda föräldrastöd 
till alla föräldrar med 
barn upp till 18 år 

Målgrupp: Föräldrar 
med barn upp till 18 
år. 

Strategiskt arbete för samverkan 
kring föräldrastöd. Det kräver 75 % 
tjänst föräldrastödsutvecklare som 
samordnar och utvecklar 
föräldrastödet som är placerad på 
Ulricehamns familjecentral. 
Kommunen finansierar sedan 
årsskiftet 2019/2020 ytterligare 25 
% tjänst föräldrastödsutvecklare för 
att möjliggöra stärkt arbete och 
rätten till heltid som är i linje med 
kommunens arbete Heltid som 
norm. Tjänsten som 
föräldrastödsutvecklare är del av 
kommunens motfinansiering.  

Föräldrastödet ska arbeta för att 
tidigt möta föräldrars behov av stöd 
kring föräldraskapets utmaningar 
genom att erbjuda mötesplatser och 
lättillgängligt stöd för föräldrar, 
samt stärka det sociala nätverket 
runt barn och föräldrar. Utifrån 
Västra Götalandsregionens fokus på 
tidiga insatser och kraftsamling 
Fullföljda studier utveckla 
strukturer och stärka arbetet med 
tidiga insatser tillsammans med 
familjecentral, förskola, grundskola, 
gymnasium, integrationscenter, IFO 
barn och unga, kultur och fritid och 
Västra Götalandsregionen. Detta 
förväntas leda till en ökad trygghet i 
föräldraskapet och en god uppväxt 
för barnen i Ulricehamns kommun. 

Insatsen genomfördes enligt plan men 
under stora delar av året har man på 
grund av pandemin fått tänka mycket 
nytt gällande mötesplatser för 
föräldrar/familjer och föräldrastöd. 
 
Familjecentralens verksamhet har i 
stora delar bedrivits utomhus (öppen 
förskola, babyöppet, 
barnvagnspromenad), något som har 
fungerat väl under omständigheterna.  
 
Sångstunder har lagts ut digitalt via 
Familjecentralens Facebook. 
Föräldrasnack och babymassage har 
erbjudits digitalt. Några tematräffar har 
genomförts utomhus, tex Matkassen 

babyskydd och bilbarnstolar.  
 
Insatsen har lett till samhörighet bland 
föräldrar samt en ökad trygghet i deras 
föräldraroll. 
 
Inför nästa år är förhoppningen att 
verksamheten kan fortsätta som vanligt 
men att också behålla lite av det 
digitala och några utomhusaktiviteter 
då det är en del som besöker dessa 
istället för fysiska/inomhusaktiviteter. 

Ökad skolnärvaro 

Målgrupp: Barn och 
unga, deras viktiga 
vuxna samt all 

Öka kunskapen om goda 
levnadsvanor samt betydelsen av 
vuxnas roll i barn och ungas 
lärande. Syftet är att främja goda 
förutsättningar för barn, unga och 

Insatsen genomfördes delvis enligt 
plan. En föreläsning blev inställd på 
grund av Covid-19 men resterande 
genomfördes. 
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personal som arbetar 
runt barn och unga. 

deras viktiga vuxna för att fler 
elever ska fullfölja grundskola och 
gymnasium.  

Insatsen är en del i 
utvecklingsarbetet med att öka 
andelen behöriga till yrkesprogram 
och att fler gymnasieelever tar 
examen. Den är också en del i 
Västra Götalandsregionens 
kraftsamling Fullföljda studier och 
fokus på tidiga insatser. 

Det var tänkt att erbjuda en föreläsning 
till vårdnadshavare med Susanne 
Pettersson för att stärka föräldrarollen 
men pga covid-19 fick den ställas in. 
 
Pedagogerna fick gå på en föreläsning 
med Fredrik Zimmerman. För att skapa 
möjligheter för alla elever att nå målen 
i skolan behöver pedagoger få kunskap 
kring olikheter i pojkars och flickors 
möjligheter att lyckas i skolan. Medel 
användes också till att köpa in Fredrik 
Zimmermans bok "Vad lärare och 
andra vuxna behöver veta för att fler 
pojkar ska lyckas i skolan. 
 
Medel användes också till att köpa in 
material till eleverna för att utveckla 
utomhusmiljön på skolgården på 
Ätradalsskolan. Detta för att öka 
elevernas motivation och vilja till 
fysisk aktivitet på rasten vilket leder till 
ett lugnare inomhusklimat och ökad 
studiero i klassrummet. 
 
Pedagoger har fått ökade kunskaper om 
pojkar och flickors förutsättningar för 
att nå fullständiga betyg samt strategier 
för att hjälpa elever, framförallt pojkar, 
att förbättra sina prestationer. Eleverna 
har motiverats till fysisk aktivitet 
utomhus under raster vilket bidrar till 
ett lugnare inomhusklimat och ökad 
studiero i klassrummet.  

Stärka den psykiska 
hälsan 

Målgrupp: Unga, 
deras viktiga vuxna 
samt all personal som 
arbetar runt unga. 

Ge verktyg, metoder och ökad 
förståelse för ungas förutsättningar 
till viktiga vuxna kring barn och 
unga samt till personal som arbetar 
med unga (eller barn och unga). 

Syfte: Att främja (eller stärka) den 
psykiska hälsan bland unga samt att 
skapa en bättre skolmiljö med fler 
elever som går ut gymnasiet med 
examen eller studiebevis. Särskilt 
fokus är gymnasieelever och är i 
linje med Västra 
Götalandsregionens kraftsamling 
Fullföljda studier. 

Insatsen genomfördes enligt plan om än 
digitalt. Två föreläsningar, en om 
preventiv suicid och en 
motivationsskapande föreläsning har 
hållits i årskurs 1 och 3 på gymnasiet 
samt för personalen på skolan, detta i 
hopp om att eleverna får verktyg att 
bättre hantera sitt mående och hitta 
vägar att nå sina studiemål. Uppföljning 
i form av handledning vid två tillfällen 
hölls också efter det att föreläsningarna 
ägt rum. 

Det är viktigt att unga och vuxna runt 
omkring får redskap och strategier om 
hur man kan hantera olika situationer i 



8 

livet. Tankar finns om att en sådan här 
insats framöver också borde riktas ännu 
lägre ner i åldrarna. 

Trygghetsskapande 
arbete 

Målgrupp: 
kommunövergripande. 

Utifrån kommunens arbete med 
metoden Effektiv samordning för 
trygghet (EST) som påbörjas 
årsskiftet 2020/2021 arbeta 
trygghetsskapande.  

Syftet är att stärka tilliten och den 
upplevda tryggheten i kommunen.  

Arbetet görs tillsammans med 
polismyndigheten, lokalt näringsliv 
och Västra Götalandsregionen.  

Insatserna genomfördes delvis enligt 
plan men även här har Covid-19 
bidragit till bortfall av aktivitet. 

Utifrån metoden Effektiv samordning 
för trygghet (EST) har specifika platser 
i kommunen identifierats som otrygga 

ungdomar önskas fångas upp så att de 
får ett sammanhang. Ungdomar som är 
16 år och uppåt har därför fått ordna ett 
eget projekt, fotbollskvällar, 1-2 
vardagskvällar i veckan ca 3-4 h under 
höstterminen och genomfört detta i en 
grupp med andra ungdomar (1-2 
ungdomar håller i en grupp).  

Insatsen har lett till en meningsfull 
fritid för ungdomar samtidigt som det 
skapar trygghet i kommunen då 
allmänna platser inte nyttjas för 
vardagligt som skapar en otrygg 
känsla hos invånarna. I det fortsatta 
arbetet finns det en förhoppning om att 
insatsen ska kunna finnas med i 
verksamhetens egna budget. 

En bilträff för motorburna ungdomar 
fick ställas in på grund av pandemin. 
Träffens syfte var att jobba med 
inkludering och sammanhang för 
ungdomarna. 

Skapa jämlika 
förutsättningar och 
livsvillkor 

Målgrupp: 
kommunövergripande, 
hbtqi-personer och 
personer födda 
utanför Sverige. 

Delta i Ulricehamns Pride eller 
uppmärksamma hbtqi-frågor på 
annat sätt, antirasism och arbete 
med jämställdhetsintegrering. 

Syftet är att stärka det kommunala 
arbetet för jämställdhet, hbtqi-
personer och personer födda utanför 
Sverige.  

Genomförs i samarbete med bland 
annat civilsamhället och 
länsstyrelsen.  

Insatsen har genomförts enligt plan 
genom deltagande i Ulricehamns Pride. 
Med tanke på pandemin var mycket av 
aktiviteterna under veckan digitala.   

Veckan var utvecklande och lärorik, 
programmet har setts av många och 
diskussion och samtal har varit 
värdefulla för både oss som arrangörer 
och för de besökare som gett respons.  

Vi tar med oss vikten av att samtala om 
och arbeta aktivt med hbtqi-frågor.  
Hbtqi-personers mående har påverkats 
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av pandemin och vi ser att också hat 
och hot riktat mot hbtqi-personer ökar, 
det går därför inte att uppmärksamma 
dessa frågor nog. 

I det fortsatta arbetet tar vi även med 
oss att fokusera mer på denna insats då 
pengar har blivit över. Vi kan anordna 
fler aktiviteter inom hbtqi- frågor, 
antirasism och jämställdhetsintegrering. 
Dock ska tilläggas att pandemin även 
här satt stopp för planerande av dessa 
typer av aktiviteter. 

Hållbar social 
utveckling i förskolan 

Målgrupp: barn och 
personal i Gällstads 
förskoleområde 

Förstärka arbetet med social hållbar 
utveckling i Gällstads 
förskoleområde genom utbildning, 
litteratur och pedagogiska 
dilemmadiskussioner.  

Syftet är att stärka det sociala 
samspelet, självtilliten, solidaritet, 
öppenhet och respekt samt social 
utveckling som en del av hållbar 
utveckling. Förskolan upplever att 
barn har svårare att ingå i ett socialt 
sammanhang och ser behov av att 
stärka barnen i detta.  

Insatsen kommer involvera all 
personal och är del av 
förskoleområdets prioriterade mål i 
Systematiskt kvalitetsarbete samt 
går i linje med Västra 
Götalandsregionens fokus på tidiga 
insatser och kraftsamling Fullföljda 
studier.  

Insatsen genomfördes enligt plan. 
Ulricehamns förskolor lyssnade på 
föreläsningen av Petra Krantz Lindgren 
Med känsla för barns självkänsla . 

Efter föreläsningen fick pedagogerna 
reflektionsfrågor och gjorde 
minnesanteckningar som de skickade 
till rektor. 

Insatsen har lett till att verksamheten 
nått målet utifrån att pedagogerna 
tänker på förutsättningar för lärandet. 
Att det ges förutsättningar för att vara 
delaktiga krävs att den fysiska, 
pedagogiska och sociala miljön är 
tillgänglig, hanterbar och trygg för 
barnet. 

I det fortsatta arbetet kommer 
pedagogerna ha med reflektionerna i 
sitt pågående arbete och bemötande 
med barnen i verksamheten. 

 

Område: Ett starkare lokalt civilsamhälle 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Stöd till 
folkhälsoinsatser i 
det lokala 
civilsamhället 

Målgrupp: 
civilsamhället. 

Minimum är två beviljade 
ansökningar.  

Syftet är att uppmuntra till ett lokalt 
civilsamhälle som genomför 
förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter som inte ingår i deras 
ordinarie aktiviteter samt möjliggöra 

Insatsen har genomförts som planerat, 
även om det bara är en förening som 
ansökt om medel.  

Grönahögs IK har ansökt om 
folkhälsomedel för en aktivitetsrunda, 

, som de satt upp.  
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hälsofrämjande 
verksamhetsutveckling. Genom 
ekonomiskt stöd uppmuntra 
civilsamhället till fler 
folkhälsoinsatser, eftersom antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar 
minskar och upplevd ensamhet bland 
äldre ökar. 

Aktivitetsrundan finns utmed 
Grönahögs elljusspår. Den innehåller 12 
skyltar som var och en beskriver en 
rörelse eller utmaning, en beskrivning 
för vuxna och en för barn. Varje skylt 
har också en QR-kod som går att scanna 
för att få en mer utförlig beskrivning av 
rörelsen. På ett enkelt men ändå 
informativt sätt ges alla möjlighet att 
utveckla sin kondition och styrka. Allt 
utefter var och ens egen förmåga.  

Aktivitetsrundan har använts av laget 
vid gemensam gruppträning samt 
uppvärmning ca 20 gånger under året 
med ca 10 deltagare per tillfälle. 
Statistik från QR-koderna visar att det 
är någonstans mellan 500-1200 
motionärer, i åldrarna 10 70 år som 
använt sig av aktivitetsrundan samtidigt 
som de gått eller sprungit i elljusspåret. 

Aktivitetsrundan är ett bra initiativ då 
den kan användas av vem som helst och 
när som helst. Fler insatser som dessa 
borde stöttas med hjälp av 
folkhälsomedel. 

 

Område: Goda levnadsvanor 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Minska bruket av 
alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel om pengar 

Målgrupp: unga och 
deras viktiga vuxna 
samt personal som 
arbetar runt unga. 

Utifrån den reviderade kommunala 
handlingsplanen för ANDTS-förebyggande 
arbeta med de givna aktiviteterna. Exempelvis 
föreläsning och stöd till föräldrar genom 
antilangningskampanjer och samtal vid 
föräldramöten i grundskola och gymnasium 
samt föreläsningar och information gentemot 
unga.  

Syftet är att fortsätta trenden i att färre 
ungdomar i Ulricehamns kommun brukar 
ANDTS och verka för att fler minskar bruket av 
ANDTS särskilt bland elever på gymnasiet och 
högstadiet.   

Insatsen genomfördes på en 
annan skola än den som var 
tänkt från början, efter 
överenskommelse med 
HSNS. I övrigt genomfördes 
insatsen som planerat. 

Inom det förebyggande 
arbetet genomfördes en 
föreläsning med ANDTS- 
tema på Ätradalsskolan för 
elever i åk 9. Föreläsningen 
handlade om hur ANDTS 
påverkar hälsan negativt.  

Ulricehamn menar att det är 
viktigt att fortsätta med 
dessa typer av insatser för att 
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Insatsen görs i samverkan med länsstyrelsen, 
civilsamhället, polismyndigheten, kommunala 
verksamheterna Tingsholm och IFO.  

hela tiden påvisa vikten av 
risken med att bruka 
ANDTS. Även här finns 
tankar om att insatser 
framöver också borde riktas 
ännu lägre ner i åldrarna. 

Senior Sport School 

Målgrupp: personer 
över 60 år. 

Genomföra två Senior Sport School för personer 
60+ år. Senior Sport School pågår i tolv veckor 
med två träffar per vecka. Tematräffar med 
fokus på hälsa varvas med att prova på olika 
aktiviteter för att bryta isolering, ensamhet samt 
träffa nya vänner och få inspiration till 
hälsosammare vanor.  

Syftet är att verka för ökat deltagande i 
samhället, bryta ensamhet och uppmuntra till 
goda levnadsvanor bland äldre personer.  

Sker i samarbete med Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland på 
mötesplatsen Oasen.  

Träffpunkten Oasen (där 
Senior Sport School) skulle 
genomförts har varit stängd 
under pandemin. Därmed 
har insatsen inte kunnat 
genomföras. Folkhälsomedel 
för denna insats kommer att 
föras över till 2022, efter 
överenskommelse med 
HSNS. 

Nedstängningen av Oasen 
har bidragit till mindre 
interaktion mellan äldre då 
det annars är en välbesökt 
plats. Under hösten 2021 
öppnade träffpunkten igen 
vilket besökarna är mycket 
glada över.  

Det vi tar med oss är 
betydelsen av gemenskap för 
äldre som vi måste fokusera 
mycket på under 2022 för att 
minska ensamhet bland 
äldre. 

Parasport school 

Målgrupp: Personer 
med 
funktionsnedsättning. 

Genomföra två omgångar under 2021, antalet 
träffar per omgång och teman inom 
hälsoområdet kommer utformas utifrån behoven 
hos personer med funktionsnedsättning och 
erfarenheterna från Senior Sport School-
konceptet. 

I syfte att minska utanförskap, öka inkludering, 
fysisk aktivitet samt deltagande i föreningslivet.  

Insatsen genomförs med de kommunala 
verksamheterna funktionsnedsättning och fritid, 
personer med funktionsnedsättning samt 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
i Västra Götaland. 

Parasport School har inte 
kunnat genomföras på grund 
av pandemin. 
Folkhälsomedlen har inte 
kunnat användas utan 
kommer under 2022 

denna del eventuellt kommer 
att vara integrerad på något 
sätt. 
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Främja goda 
levnadsvanor 

Målgrupp: alla som 
bor, verkar och vistas 
i Ulricehamns 
kommun.  

Främja goda levnadsvanor genom bland annat 
kostnadsfria föreläsningar, seminarier och 
prova-på aktiviteter. 

Syftet är att främja goda levnadsvanor och ökad 
delaktighet genomföra årlig folkhälsovecka 
tillsammans med lokalt civilsamhälle, 
näringsliv, Västra Götalandsregionen och 
kommunala verksamheter.  

Insatsen genomfördes som 
planerat. Folkhälsoveckan 
genomfördes v40 där det 
fanns inslag av både digitala 
och fysiska aktiviteter. Det 
var många olika prova-på 
aktiviteter, bland annat dans, 
löpteknik, yoga, vandring, 
mindfulness och 
föreläsningar om hälsa. 

Veckan är en viktig del i 
folkhälsoarbetet då den 
bidrar till att folk får testa på 
nya saker och engagera sig i 
sin egen hälsa. 

Det finns en fördel med 
digitala aktiviteter då fler 
personer har möjlighet att 
delta men det är samtidigt 
bra med fysiska träffar då 
man samlas och kan 
interagera på ett annat sätt. 

År 2022 ska vi dela upp den 
här insatsen så att inte alla 
aktiviteter sker under en och 
samma vecka. Det kommer 
fortfarande vara en 
folkhälsovecka v.40 men 
också någon/några 
aktiviteter utspritt under 
året. Dels för att nå fler men 
också för att visa på att det 
arbetas med detta under hela 
året och inte bara under en 
vecka. 

 

 
 

Övrigt  
 
 
 

 






























































































