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Bilden på framsidan visar Åsunden en vinterdag från Skottek.  
Foto: Mats Bogren 



 

 

Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2018 

Ulricehamns kommun växer och fler och fler människor bosätter sig här. Kommunen har haft en positiv 
befolkningstillväxt under många år. De två senaste åren har den legat på runt 400 personer årligen. 2017 
passerade kommunen för första gången 24 000 invånare. Målet om 25 000 invånare år 2020 ser ut att 
förverkligas. Därför blickar vi fram emot 27 000 invånare år 2025.  

I kommunen har det de senaste åren byggts mycket. Nya bostadsområden växer fram, företag expanderar 
och bygger nytt och inom kommunens organisation har en förtätning skett av kontorsarbetsplatser. Nya 
företag etablerar sig här och nya arbetstillfällen skapas. Kommunens markberedskap med tillgång till 
detaljplanerad mark måste öka, så att det svarar upp mot efterfrågan. Den gynnsamma befolkningstillväxten 
innebär också att trycket på olika verksamheter ökar. Det blir fler och fler som ska gå i förskola och skola. 
Dessutom blir antalet äldre som senare behöver ta del av vår välfärd fler. Allt det här medför att kommunen 
ställs inför spännande utmaningar med stigande kostnader som följd. 

Vi i Nya Ulricehamn får signaler från personal inom äldreomsorg, förskola och skola som berättar om ett 
pressat och stressat läge, om personal som mår dåligt och om personal som känner att de inte räcker till. Det 
riskerar att leda till högre sjukskrivningstal. Inom förskolan är barngrupperna för stora och bristen på platser 
är påtaglig. Trots det lyckas föräldrarna få placering på önskat datum, även om det inte sker på den förskola 
de helst önskar. Vi har under många år sett att meritvärdena på högstadiet parkerat sig på en mycket låg nivå, 
trots att vissa satsningar gjorts. Idag undervisas för många elever av ej behöriga lärare och en stor andel 
elever är inte behöriga till gymnasiet. 

Politik handlar om prioriteringar och en budget handlar om just det. Behoven är ofta större än budgeten kan 
rymma. De närmaste tio åren står Ulricehamns kommun inför stora investeringsbehov. Det handlar om flera 
stora och spännande projekt för att utveckla kommunen så som nytt bibliotek, nya förskolor, nytt energi- och 
miljöcenter, nytt äldreboende, ny skola och en uppdaterad simhall. Investeringarna kommer att landa på en 
bra bit över 1 miljard kronor. Över tid behöver kommunen förbättra sitt resultat så att kommunen kan 
finansiera investeringar med egna medel så långt det är möjligt. Här tar Nya Ulricehamn sitt ansvar och 
presenterar ett resultat på 36,2 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på drygt 2,6% av skatteintäkter 
och statsbidrag, vilket är högre än SKL:s rekommendation. 

Vi vill även denna gång presentera en expansiv budget, något som tidigare år gjort att andra partier kallat den 
för populistisk. Att höja skatten är varken populistiskt eller konstigt, utan ett sätt att ta ansvar för våra 
medarbetare och kommuninvånare. Vi vill både kunna presentera en intressant flerårig investeringsplan, 
samtidigt som våra kommunala verksamheter får det ekonomiska utrymme i driftsbudgeten som behövs för 
att utöka antalet medarbetare, höja resultaten och att upprätthålla en god kvalité. Detta leder på sikt till att 
sjukskrivningstalen går ner och resultaten blir bättre. 

Vi har ett hjärta för hela kommunen och ser nödvändigheten i att satsningar görs även utanför centralorten. 
För att främja befolkningstillväxten även i samhällena utanför centralorten, måste kommunen vara med och 
skapa förutsättningar för att kunna bo och verka utanför 50-skyltarna. Ett sätt är att skapa nya bostads-
områden, några andra är att investera i fiber, förskolor, skolor och äldreboenden. En ökad befolkning gör 
också att servicenivån kan bibehållas eller höjas och förskolor, skolor och affärer kan vara kvar. Det kallar vi en 
levande kommun! 

Med en skattehöjning på 25 öre skapas möjlighet att genomföra viktiga satsningar. För att förtydliga för dig 
som läsare har vi markerat de satsningar som vi kan göra p.g.a. skattehöjningen med guldfärg! 

 

 
 



 

 

LÄRANDE – Nya Ulricehamn satsar 10,3 miljoner kronor 

Lärandet står redan nu inför rejäla utmaningar och läget ser inte ljusare ut framöver. Svårigheten att rekrytera 
behörig personal tilltar. Färre och färre människor vill utbilda sig till förskollärare, fritidspedagoger och lärare. 
Snart kommer det att fattas 70 000 behöriga pedagoger. Resultaten på högstadiet är fortsatt alldeles för låga. 
Inom flera av förskolorna är barngrupperna för stora och behöver minskas. Behovet av nya och/eller utökade 
lokaler inom förskola och skola är brådskande. Projektering av en ny F-6 skola måste inledas omgående för att 
möta de större elevkullarna i centralorten, samtidigt som det finns andra förskolor/skolor som är i behov av 
renoveringar. Vi tror inte på en stor samlad 7-9 skola, utan menar att det är viktigt att bibehålla och renovera 
de befintliga vi har samt bygga till Stenbocksskolan. Satsningarna syftar till att alla elever ska ha möjlighet att 
nå målen, fler ska kunna läsa vidare och både elever och pedagoger ska få en bättre arbetsmiljö. 
 

• Personalförstärkning i skolbiblioteken – 0,2 miljoner kronor  

• Fast vikariepool med behöriga lärare – omfördelning av vikarieresurser 

• Fler speciallärare – 1,3 miljoner kronor  

• Aktiviteter inom lärande – 0,3 miljoner 

• Resursförstärkning inom grundskolan – 4 miljoner kronor  

• Ökad grundbemanning i förskolan – 3 miljoner kronor 

• Höjda löner till rektorer och pedagoger – 1,5 miljoner kronor 
 
Personalförstärkning i skolbiblioteken – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor 
Skolbiblioteken har en viktig roll i skolans värld. Idag finns det i bästa fall en skolbibliotekarie en till två dagar i 
veckan på F-6 skolorna. En personalförstärkning är nödvändig. Kommunen bör också ansöka om statsbidrag. 
 
Fast vikariepool med behöriga pedagoger – Nya Ulricehamn vill använda vikariepengarna till en fast vikariepool 
Idag anlitas vikarier som oftast saknar pedagogisk utbildning. Nya Ulricehamn vill använda de medel som idag 
används för att anställa vikarier till att istället inrätta en fast vikariepool med behöriga lärare för att kunna 
garantera kvalitén i skolan då ordinarie lärare är borta. Pedagogerna ska ha en tillsvidaretjänst med fast 
stationering vid förskolan/skolan/skolområdet. Om inget vikariebehov finns blir vikarien en resursförstärkning i 
verksamheten. Pengarna från vikariepoolen skulle alternativt kunna stoppas in i ett tvålärarsystem, eftersom 
behovet av vikarier skulle minska kraftigt. 
 
Aktiviteter inom lärandet i en avgiftsfri skola – Nya Ulricehamn satsar 0,3 miljoner kronor 
Då skolan ska vara avgiftsfri behöver pengar skjutas till för att kunna genomföra t.ex. vintersportdagar. 
 
Fler speciallärare – Nya Ulricehamn satsar 1,3 miljoner kronor 
Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Nya Ulricehamn vill därför förstärka upp med ytterligare special-
lärare. Målet är minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever.  
 
Resursförstärkning inom grundskolan – Nya Ulricehamn satsar 4 miljoner kronor 
Nya Ulricehamn har som mål att införa ett tvålärarsystem i F-6 och inom de ämnen på högstadiet där 
måluppfyllelsen inte är tillfredsställande. Med ovanstående satsning når vi en bit på vägen, men inte ända 
fram. Klasser där behovet av resursförstärkning är som störst och högstadiet bör prioriteras. Pengar från 
vikariepoolen skulle också kunna stoppas in här. Det skulle minska behovet av vikarier.  
 
Ökad grundbemanning i förskolan – Nya Ulricehamn satsar 3 miljoner kronor 
Förskolorna har fått stå tillbaka alldeles för länge. Därför vill vi öka grundbemanningen för att kunna minska 
barngruppernas storlek. 
 
Höjda löner till rektorer och pedagoger – Nya Ulricehamn satsar 1,5 miljoner kronor 
Rektorers och pedagogers löner måste höjas ytterligare. Rektorer och biträdande rektorer har ett stort ansvar, 
men i många fall en för låg lön i förhållande till sitt ansvar. Bland pedagogerna finns det flera som inte fick ta 
del av lärarlönelyftet eller som har hamnat snett i lönestrukturen. Det är dags att justera deras löner 
i rätt riktning, även om det inte är tillräckligt. Därför avsätter Nya Ulricehamn mer pengar i nästa års 
löneöversyn.



 

 

VÄLFÄRD OCH KULTUR – Nya Ulricehamn satsar 4,3 miljoner kronor 

Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa de berörda utan att 
behöva känna stress. Det är viktigt att kunna sitta ner och prata en stund utan att få känslan av att man inte 
hinner eller räcker till. En pressad arbetssituation och stress leder i förlängningen till ökade sjukskrivningar. 
Därför behöver vi stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen och höja lönerna för att göra yrket mer 
attraktivt. Det behöver också skapas fler demensplatser i särskilda boenden i kommunen då behovet är stort. 
Ulricehamns kommun tar ut en betydligt högre månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda 
boenden än vad majoriteten av kommunerna i Västra Götalands län gör. Det är inte acceptabelt, utan därför 
måste avgiften sänkas. Att ungdomar får komma ut och feriearbeta är viktigt. Därför vill Nya Ulricehamn 
utöka antalet feriearbetsplatser. 
 

• Utökade biblioteksanslag – 0,1 miljoner kronor 

• Fast vikariepool inom äldreomsorgen 

• Utöka antalet feriearbetsplatser – 0,2 miljoner kronor 

• Stärkt bemanning och höjda löner inom äldreomsorgen – 3,0 miljoner kronor 

• Rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden – 1 miljon kronor 
 
Utökade biblioteksanslag – Nya Ulricehamn satsar 0,1 miljoner kronor 
Ulricehamns bibliotek har tidigare utsetts till Författarnas bästa bibliotek. För att kunna fortsätta att jobba 
vidare i den andan och för att kunna bibehålla andra aktiviteter av hög kvalité samt bli ett modernare 
bibliotek med fler nya titlar, tidningar, filmer och utlåning av Ipads behövs ökade biblioteksanslag. 
 
Fast vikariepool inom äldreomsorgen – Nya Ulricehamn vill använda vikariepengarna till en fast vikariepool 
Idag anlitas timvikarier som oftast inte har någon utbildning. Nya Ulricehamn vill använda delar av de medel 
som idag används för att anställa vikarier till att istället inrätta en fast vikariepool inom äldreomsorgen för att 
kunna garantera kvalitén då ordinarie personal är borta. Personalen i vikariepoolen ska ha en tillsvidaretjänst 
med fast stationering vid ett äldreboende eller inom hemtjänsten. Om inget vikariebehov finns blir vikarien en 
resursförstärkning i verksamheten.  
 
Utöka antal feriearbetsplatser – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor 
Varje sommar finns det cirka 150 platser för feriearbete för ungdomar mellan 16-18 år i Ulricehamns 
kommun. Antalet sökande brukar ligga på det dubbla. Nya Ulricehamn vill utöka antalet feriearbetare i 
Ulricehamns kommun med 16 platser. Att få komma ut och feriearbeta är viktigt, dels för att få prova på ett 
yrke, men också för att knyta framtida arbetskontakter och känna att man gör en bra insats. Att ungdomarna 
dessutom får ersättning för sitt feriearbete gör att de kan bli mer självständiga som individer.  
 
Stärkt bemanning och höjda löner inom äldreomsorgen – Nya Ulricehamn satsar 3 miljoner kronor 
Nya Ulricehamn satsar på höjda löner och fler händer inom äldreomsorgen. En stärkt bemanning inom 
äldreomsorgen skapar en ökad trygghet och kvalité för den enskilde. Det förbättrar också arbetsmiljön för 
personalen, minskar stressen och sjukskrivningarna. En höjd lön ökar attraktionskraften för yrket och gör att 
det blir lättare att rekrytera. Något som är viktigt med tanke på de stora pensionsavgångar som vi står inför. 
Därför vill Nya Ulricehamn avsätta mer pengar i nästa års löneöversyn. Ulricehamns kommun ska även 
använda sig av de statliga medel som finns att söka för att stärka upp bemanningen.  
 
Rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat – Nya Ulricehamn satsar 1 miljon kronor 
Ulricehamns kommun tar ut en förhållandevis hög månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda 
boenden. Den höga avgiften drabbar många äldre som många gånger har en kärv ekonomisk situation. Därför 
vill vi rabattera avgiften för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden med 350 kr per månad. Rabatten 
dras av efter att man räknat ut vad personen ska betala. 
 
 
 
 
 



 

 

 

MILJÖ OCH SAMHÄLLE – Nya Ulricehamn satsar 1,9 miljoner kronor 

Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå miljömålen. Ett sätt är att införa fria bussresor för personer 
som är 65+. Därigenom minskar biltrafiken och utsläppen. Vidare behöver kommunen införa möjlighet till att 
samla in kompost från hushållen, men också göra satsningar på att mer svekologisk mat ska serveras i 
kommunens kök. Återvinningscentralen ska vara öppen när människor är lediga, därför anser Nya Ulricehamn 
att den även bör ha söndagsöppet under april – september. 
 

• Ökat fokus på inköp av svekologiska livsmedel – 0,2 miljoner kronor  

• Fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet – 0,8 miljoner kronor 

• Utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog – 0,4 miljoner kronor 

• Insamling av kompost – 0,5 miljoner kronor 
 
Ökat fokus på inköp av svekologiska livsmedel – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor 
Mat ska i så stor utsträckning som möjligt tillagas från grunden och i nära anslutning till den plats där den 
serveras. När kommunen gör inköp av livsmedel vill vi att ett större fokus läggs på svekologisk mat. 
 
Fria bussresor för personer som är 65+ – Nya Ulricehamn satsar 0,8 miljoner kronor 
I Ulricehamns kommun har vi en låg beläggningsgrad på bussresorna. Dagligen åker nästintill tomma bussar. 
Nya Ulricehamn anser att det är bättre med fulla bussar än tomma bussar. Förra året infördes fria bussresor 
för 75+ under hela trafikdygnet. Nu vill vi utöka satsningen att gälla från 65+. Det ökade resandet kommer ge 
goda förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling och stärka kommunens attraktivitet. Genom att åka 
kollektivt skapas en positiv miljöeffekt. Ett ökat bussresande gör att biltrafiken och utsläppen minskar, vilket 
också leder till att fler parkeringsplatser blir tillgängliga i centrum. Möjligheten att ta sig från ett ställe till ett 
annat ökar även för dem som inte har körkort. Därigenom kan människor få ett rikare liv med ökade 
möjligheter till sysselsättning, sociala kontakter och en större chans att delta i samhällslivet.  
 
Utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog – Nya Ulricehamn satsar 0,4 miljoner kronor 
Återvinningscentralen ska vara öppen när människor är lediga. Därför behöver öppettiderna ses över och 
utökas med söndagsöppet under april – september samt ev. vissa helgdagar. Nya Ulricehamn avsätter därför 
pengar för ytterligare en tjänst vid återvinningscentralen Övreskog.  
 
Insamling av kompost – Nya Ulricehamn satsar 0,5 miljoner kronor 
Mycket av det vi slänger i våra sopor är matavfall. Enligt beräkningar slänger varje person i snitt 173 kg 
matavfall per år. Det innebär att en femtedel av all mat som inhandlas slängs. Ulricehamns kommun tillhör de 
kommuner som fortfarande inte tar emot det komposterbara i hushållssoporna. Nu är det hög tid att även 
Ulricehamns kommun börjar göra som sina grannkommuner och samlar in komposten via den vanliga 
insamlingen. Därför föreslår Nya Ulricehamn att en ny upphandling genomförs så att även det komposterbara 
samlas in. En taxejustering kan ev. behöva göras.  
 
 

 



 

 

ÖVRIGT – Nya Ulricehamn satsar 1,4 miljoner kronor 

Föreningslivet är en viktig motor och kraft i kommunen och vi vill stimulera till ett ökat sådant genom att 
skjuta till medel för aktivitetsstöd från 6 års ålder. För att stärka och utveckla centrumhandeln behövs en 
handelsstrategi tas fram. Den kan tas fram i samarbete med handelsutvecklare, NUAB, Cityföreningen och 
MSB. Det är viktigt att simhallen är öppen när människor är lediga, d.v.s. på helger, lov och på sommaren. På 
landsbygden gör väg- och samhällsföreningarna ett fantastiskt arbete när de underhåller grönytor, 
planteringar och bad- och lekplatser. Det är viktigt att de får rätt betalt för de värdefulla arbete som de utför. 
Många grannkommuner har ett lägre entrépris för pensionärer. Nu är det dags att Ulricehamns kommun ger 
alla som är 65+ den möjligheten också. 
 

• Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – 0,2 miljoner kronor 

• Aktivitetsstöd från 6 års ålder – 0,1 miljoner kronor 

• Utökade öppettider i simhallen – 0,7 miljoner kronor. 

• Höjd ersättning för skötsel av grönytor och badplatser - 0,3 miljoner kronor. 

• Sänkt badpris för personer som är 65+ - 0,1 miljoner kronor. 
 

Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor 
För att utveckla och stärka centrumhandeln, möta nätshoppingen och bli en än mer attraktiv handelsplats 
behöver kommunen tillsammans med handelsutvecklaren och Cityföreningen utreda och ta fram en 
handelsstrategi för centrumutveckling, men även diskutera var tomter för sällanköpsvaror kan placeras. Det 
kan handla om att förlänga gågatan från gamla UT-huset till Marknadsplatsen, bygga mer affärsytor i centrum, 
ha en till två samlade platser för sällanköpsvaror, skapa fler centrumnära parkeringsplatser, införa fria trådlösa 
surfzoner i centrum, utforma Stora torget så att det blir mer tillgängligt, attraktivt och levande för invånare 
och besökare samt se över möjligheten för en saluhall.   

  
Aktivitetsstöd från 6 års ålder – Nya Ulricehamn satsar 0,1 miljoner kronor 
Många föreningar erbjuder tidigt olika slags idrottsaktiviteter för barn. Det kan handla om barngymnastik, 
konståkning, fotboll eller dans och lek. Idag kan man som förening endast söka aktivitetsstöd för barn mellan 
7-20 år. Vi vill därför ge föreningar möjlighet att söka aktivitetsstöd redan från 6 års ålder för att uppmuntra 
till lek och rörelse. 
 
Utökade öppettider i simhallen – Nya Ulricehamn avsätter 0,7 miljoner kronor 
Simhallen ska vara öppen när folk är lediga, d.v.s. även under delar av storhelger och sommaren samt ha 
längre öppettider på vardagar och helger. Därför vill Nya Ulricehamn skjuta till medel för att kunna utöka 
öppettiderna. 
 
Höjd ersättning för skötsel av grönytor och badplatser – Nya Ulricehamn avsätter 0,3 miljoner kronor 
Väg- och samhällsföreningar som sköter bl.a. grönytor och badplatser ska få en mer rimlig ersättning, även 
om vissa justeringar redan har gjorts är de inte tillräckliga. Därför vill Nya Ulricehamn höja den nivån.    
 
Sänkt badpris för personer som är 65+ - Nya Ulricehamn avsätter 0,1 miljoner kronor 
Motion och simning stärker kroppen och ökar välbefinnandet. Att motionera, träffas, umgås och hålla sig i 
form är viktigt. Därför vill Nya Ulricehamn sänka badpriset, från nuvarande nivå till 40 kr per bad för dem som 
fyllt 65+.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UPPDRAG 
 
Utred en ny tomtkömodell 
När kommunen valde att gå bort från en kommunal tomtkö har priserna på tomter stigit kraftigt. Det är något 
som inte gynnar de flesta privatpersoner, utan endast dem som har det gott ställt eller är byggherrar. 
 
Därför föreslår Nya Ulricehamn att förvaltningen får i uppdrag att utreda en ny tomtkömodell, som innebär 
att man går över till en mixad variant som består av tomtkö, budgivning och ev. lottning. Det bör finnas två 
olika varianter; en för privatpersoner och en för byggherrar. 
 
En del av tomterna i ett bostadsområde säljs till ett fast pris via en tomtkö. Här får endast privatpersoner 
delta. Byggbolag och liknande får inte delta. 
 
En del av tomterna i ett bostadsområde säljs via budgivning. Här får både privatpersoner och byggbolag 
delta. 
 
En del av tomterna i ett bostadsområde säljs till ett fast pris via utlottning. Här får både privatpersoner och 
byggbolag delta. 
 
För att förhindra spekulationsköp bör en del villkor ställas på dem som anmäler sig till lottningen, bland annat 
att bara en person per hushåll kan anmäla sig. 
 
Kommunen bör kräva in lånelöfte från bank för att köparen ska kunna visa att man har råd att köpa tomten 
och att man tänker bygga för eget användande. Det färdiga huset får inte säljas vidare på två år från att den 
är bebyggd, såvida inte särskilda skäl föreligger. 
 
Utred förlängda utbytestider på datorer och utred möjligheten att gå över till Chromebooks 
Idag byts datorer ut redan efter tre år. Det är alldeles för snabbt. Dagens maskiner håller längre än så. Vad är 
en rimlig utbytestid? Skolorna bör också i större utsträckning övergå till Chromebooks. Något som skulle 
sänka IT-kostnaderna avsevärt, både vad gäller inköpspris, men även möjligheten att gå ifrån Office 365. En 
sänkt IT-kostnad per enhet skulle göra det möjligt att förtäta datorbeståndet. Därför föreslår Nya Ulricehamn 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda ovanstående. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Budget 2018 – justering av de ekonomiska ramarna 
 
Konsekvenser av tidigare fattade beslut, demografi m.m. 
 

Beskrivning Effekt 2018 Effekt helår 

Demografi, kompensation till verksamheterna för demografiska förändringar 12,6 12,6 

Komp. ökade driftskostnader, kostnader till följd av inv. i belysning, gator etc. 0,4 0,4 

SUMMA 13,0 13,0 

 

Helårseffekt 2018 av förändringar som påbörjats 2017 
 

Beskrivning Effekt 2018 Effekt helår 

Personal samhällsutvecklingsenheten, effekt helår: 8 medarbetare 2,4 2,4 

Personal byggenheten, två årsarbetare (bygglovsingenjör/administratör) 0,2 0,2 

Utökning av medarbetare som arbetar med bokning av hallar, bryggor m.m. 0,1 0,1 

Projektledare världscupen avslutad under 2017 -0,3 -0,3 

Färre medarbetare per chef, flera chefer har idag väldigt många medarbetare 0,5 0,5 

Medel för kompetensutveckling för baspersonal inom sektor välfärd 1,0 1,0 

Utökat assistentstöd, beställning och kvalitét, fler administrativa uppgifter 0,1 0,1 

Anställning av arkivarie tillsammans med Tranemo kommun 0,2 0,2 

Fria bussresor för resenärer som är 75 år eller äldre 0,3 0,3 

Förstärkt miljöstrategiskt arbete, utökning med tjänst miljöstrateg 0,4 0,4 

Driftskostnader LSS bostad Wallenqvistgatan 1,4 1,4 

Licenser Microsoft Nya Office 365 1,6 1,6 

Högre hyra Svalan, Psykiatriboende f.d. tandläkarhuset 0,1 0,1 

Förändringar i de generella statsbidragen, tillskott till sektor lärande 0,9 0,9 

SUMMA  8,9 8,9 

 

Utökade anslag 2018 
 

Beskrivning Effekt 2018 Effekt helår 

Enhetschef strategi och utveckling, ny enhet med ansvar för bl.a. strategiarbete 0,7 0,7 

Ny politisk organisation 0,0 0,0 

Budgetrådgivning, skuldsanering och konsumentvägledning, dyrare avtal 0,5 0,5 

Ökade driftskostnader Lassalyckan, orsaken är att anläggningen byggts ut 0,2 0,2 

Somatisk avdelning växlas till demensavdelning på Ryttershov, ökat behov 1,6 1,6 

SUMMA 3,0 3,0 

 

Övriga anpassningar 
 

Beskrivning Effekt 2018 Effekt helår 

Översyn av taxor inom äldreomsorgen – förändring inom maxtaxans ramar -1,3 -1,3 

Effektivisering gymnasiet -2,8 -2,8 

Minskat anslag – ”budget i balans” (har inte behövts användas sedan 2013 -1,3 -1,3 

Minskat anslag – kommunstyrelsens oförutsedda kostnader -0,5 -0,5 

Effektiviseringar samtliga verksamheter -7,0 -7,0 

SUMMA -12,9 -12,9 



 

 

Åtgärder som finansieras utan extra resurstillskott 
 

Beskrivning Effekt 2018 Effekt helår 

Anställning av en upphandlare, trycket på upphandlingsenheten har ökat 0,2 0,6 

Heltid som norm; Projektledare och personalkringkostnader under 2018  0,8 0,0 

Valår 2018, kostnaderna för valet beräknas kunna täckas inom bef. budet 0,7 0,0 

IT-system skolskjuts, beräknas ge bättre överblick och ge besparingar 0,4 0,4 

Modul Sagans förskola, finansieras av tillskott som följer av demografin 4,1 4,1 

Ökade skolskjutskostnader, finansieras via tillskott som följer av demografin 1,6 1,6 

Nya tjänster inom ledningsorganisation sektor lärande 1,9 1,9 

Enhetschef fritid 0,3 0,3 

 
 
 
 
 
 
    
     
 
                         

 

   



 

 

Statsbidrag – budgetproposition 2018 
Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag som regeringen föreslår i budgetpropositionen för  
2018 samt en sammanställning av vissa riktade statsbidrag som kommuner kan söka. 
 
Förändringarna i de allmänna statsbidragen görs bland annat med utgångspunkt från den så kallade 
finansieringsprincipen – om staten gör förändringar som påverkar kommunerna ekonomiskt så regleras den 
beräknade effekten via de generella statsbidragen. De ekonomiska ramarna för berörda verksamheter bör 
justeras motsvarande effekten av de justeringar som görs. 
 
De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslår 2018 handlar framförallt om justeringar av riktade 
statsbidrag, det vill säga statsbidrag som de respektive verksamheterna kan söka med utgångspunkt från olika 
kriterier. För många av de riktade statsbidragen har vi ändå gjort en uppskattning av förväntade ekonomiska 
effekter med utgångspunkt från Ulricehamns kommuns andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår 
finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet sedan blir kan följaktligen 
avvika från den redovisning som lämnas här. 
 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det vara andra kriterier än antalet invånare, elever 
etc. som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det 
finns inte någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. 
 
Förändringar i de allmänna statsbidragen 
Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2018 som påverkar verksamheternas kostnader 
framgår nedan. 
 
        Förändringar 2018, Beräknad effekt för 
Allmänna statsbidrag      totalt (mnkr)  Ulricehamn (mnkr) 
Skolstart vid sex års ålder                 75,0   0,2 
Nyanlända elever i grundskolan                 35,0   0,1 
Förslag från Skolkommissionen                 50,0   0,1 
Genomströmning gymnasieskolan                   7,5                0,0 
Förslag från skolkostnadsutredningen                 52,0   0,1 
Offentlighetsprincipen                                     12,5   0,0 
Försöksverksamhet med branschskolor      1,0   0,0 
Prao i åk 8 och 9                   15,0   0,0 
Missbruk av spel om pengar                  18,0   0,0 
Utveckling nationella prov                  14,0   0,0 
SUMMA                  280,0   0,7 
 
Mot bakgrund av de justerade allmänna statsbidragen bör de ekonomiska ramarna ökas med 0,7 mnkr.  
 
Skolstart vid sex års ålder 
Regeringen avser att lämna en proposition med förslag som innebär att det ska bli obligatoriskt med skol-
start vid sex års ålder och att skolplikten inleds i förskoleklassen. För att ersätta kommunerna för detta utö-
kade åtagande ökas anslaget med 75 mnkr 2018. Från och med 2019 beräknas anslaget ökas med 150 mnkr. 
 
Nyanlända elever i grundskolan 
Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har lämnat förslag som 
syftar till att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. 
För att kompensera kommunerna för utökade kostnader med anledning av genomförandet av utredningens 
förslag ökas anslaget med 35 mnkr 2018. Från och med 2019 beräknas anslaget ökas med 70 mnkr. 
 



 

 

Förslag från Skolkommissionen 
Skolkommissionen har lämnat ett slutbetänkande med förslag för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet 
i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid 
skollags- och läroplansförändringar utifrån Skolkommissionens förslag ökas anslaget med 50 mnkr från 2018. 
 
Genomströmning gymnasieskolan 
Regeringen har för avsikt att lämna förslag om bland annat en systematisk överlämning av information när 
elever flyttar mellan skolenheter för att undvika ogiltig frånvaro i syfte att öka genomströmningen och kvali-
teten i gymnasieskolan. För att ersätta kommunerna vid ett införande ökas anslaget med 7,5 mnkr 2018. 
 
Förslag från skolkostnadsutredningen 
Regeringen har för avsikt att lämna förslag utifrån skolkostnadsutredningens förslag om hur öppen redovis-
ning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas. För att ersätta kommunerna för ett utökat åta-
gande vid ett införande ökas anslaget med 52 mnkr 2018. Från 2019 beräknas anslaget öka med 60 mnkr. 
 
Offentlighetsprincipen 
Regeringen har för avsikt att lämna förslag kring hur offentlighetsprincipen kan införas i fristående/privat 
anordnad utbildning. För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid ett införande ökas anslaget 
med ett engångsanslag om 12,5 mnkr 2018. 
 
Försöksverksamhet med branschskolor 
Riksdagen har beslutat om ett försök med branschskolor för att öka attraktiviteten och förbättra tillgången 
till yrkesutbildning inom små yrkesområden. För att kompensera kommunerna i samband med försöksverk-
samheten ökas anslaget med 1 mnkr 2018. 
 
Prao i åk 8 och 9 
För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid införande av prao för elever från och med åk 8 i 
grundskolan och åk 9 i specialskolan ökas anslaget med 15 mnkr 2018. För 2019 beräknas anslaget ökas med 
37,5 mnkr. Från 2020 beräknas anslaget ökas med 45 mnkr. 
 
Missbruk av spel om pengar 
Till följd av kommunernas utvidgade ansvar enligt socialtjänstlagen att förebygga och motverka missbruk av 
spel om pengar ökas anslaget med 18 mnkr 2018. 
 
Utveckling nationella prov 
Regeringen har gjort en ny bedömning på den effektivisering de beräknade i budgetpropositionen för 2017. 
Effektiviseringen minskas med 14 mnkr för 2018. 
 



 

 

Riktade statsbidrag, del 1 
För ett antal av de riktade statsbidragen har vi gjort en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med 
utgångspunkt från Ulricehamns andel av Sveriges totala befolkning per den 30 juni 2017. 
 
        Riktade statsbidrag       Beräknade effekt för 
Riktade statsbidrag, del 1     2018, totalt (mnkr) Ulricehamn (mnkr) 
Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng   1 500   3,6 
Läslyftet           100   0,2 
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram      300   0,7 
Tillfälligt stöd till ensamkommande barn        195   0,5 
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck     100   0,2 
Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten     250   0,6 
Gratis simskola och lovsimskola         314   0,8 
Möta behovet av vuxenutbildning till nyanlända       301   0,7 
Stimulansmedel för daglig verksamhet        350   0,8 
Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom välfärden     200   0,5 
Bidrag till psykiatri, inkl. ungdomsmottagningar avser kommuner     780   1,9 
Idrottssatsning             14   0,0 
Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år       450   1,1 
Riktat statsbidrag för lärarlöner      3 000   7,2 
Förstärkt personaltäthet i fritidshem        500   1,2 
Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek          30   0,1  
Läxhjälp           369   0,9 
Förlängt matematiklyft              8   0,0 
Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling      100   0,2 
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården       500   1,2 
Äldreomsorgen, stärkt bemanning     2 000   4,8 
Kvinnojourerna           100   0,2 
Lågstadielyftet        2 300   5,5 
Mindre barngrupper i förskolan         830   2,0 
Lärarlyftet II för SFI          386   0,9 
Nationellt skolutvecklingsprogram        140   0,3 
Fortbildning för lärare och förskolans personal       200   0,5 
Fortbildning för rektorer och förskolechefer         20   0,0 
Fler platser på Komvux/Yrkesvux         475   1,1 
Omsorg på kvällar, nätter och helger          80   0,2 
Förstärkning elevhälsan          150                0,4 
Skapande skola-satsning, inklusive förskola       195   0,5 
Entreprenörskap i skolan           20                0,0 
Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa      425   1,0 
Lärarlyftet II           100   0,2  
SUMMA                   16 782                          40,2  
 
Likvärdighet, kunskapsutveckling och jämlikhetspeng 
Regeringen föreslår en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med Skolkommission-
ens förslag. Med en infasning på tre år föreslås sex miljarder avsättas för syftet, varav totalt 1,5 miljard för 
2018. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsut-
veckling och kvalitet i verksamheten. Av de 1,5 miljarderna utgörs 500 mnkr av den jämlikhetspeng som fö-
reslogs redan i vårändringsbudgeten 2017 i syfte att öka andelen behöriga till grundskolan. 
 
Regeringen föreslår nu att ytterligare 1 miljard avsätts för detta ändamål för 2018, därefter sker infasning av 
det nya stödet. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Till-
skottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid 
för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan. 



 

 

Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser. 
 
Läslyftet 
Satsningen på Läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling förlängs och utökas. Rege-
ringen avsätter 100 mnkr för 2018. 
 
Ökad kvalitet i gymnasieskolans introduktionsprogram 
Regeringen avsätter 300 mnkr i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans introduktionspro-
gram. Satsningen kan bland annat gå till att förbättra eleverna på introduktionsprograms möjligheter att bli 
behöriga till nationellt program. 
 
Tillfälligt stöd till ensamkommande barn 
Den 1 juli 2017 år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av ensamkom-
mande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersätt-
ning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna un-
der asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.  
 
Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur 
många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylä-
rende. För 2018 finns det 195 mnkr att fördela. 
 
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck måste aktivt förebyggas och bekämpas genom breda insatser och i samver-
kan mellan flera aktörer. 100 mnkr investeras 2018 för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt 
57 mnkr årligen 2019–2020. 
 
Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten 
Regeringen föreslår att 250 mnkr avsätts årligen under 2018–2020, för att öka utbudet och tillgängligheten 
till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 mnkr per år, tillförs kultursamverkansmo-
dellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas. Kulturrådet kommer att få i 
uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna. 
 
Gratis simskola och lovsimskola 
I budgetpropositionen föreslår regeringen att 300 mnkr per år avsätts för gratis simskola under perioden 
2018–2020. Även lovsimskola för elever i årskurs 6–9 föreslås. Regeringen inför ett stöd till huvudmännen 
för att anordna simskola på loven för elever i årskurs 6–9. Regeringen avsätter 14 mnkr för satsningen. 
 
Möta behovet av vuxenutbildning till nyanlända 
Genom det nya regelverket för nyanländas etablering som gäller från januari 2018 kan Arbetsförmedlingen 
anvisa nyanlända med kort utbildningsbakgrund att söka till och studera inom vuxenutbildningen. Regering-
en avser därför att från 2018 höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Till-
skottet uppgår till 301 mnkr 2018, 467 mnkr 2019 och 378 mnkr 2020. 
 
Stimulansmedel för daglig verksamhet 
350 mnkr per år från år 2018 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksam-
het samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.  
 
Kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom välfärden 
2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för tidsbegränsat 
anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Satsningen uppgår till 200 mnkr åren 2018–2019 
per år och 50 mnkr år 2020. 
 



 

 

Bidrag till psykiatri 
Regeringen satsar 780 mnkr på statsbidrag till psykiatrin inom kommunsektorn 2018. Både landsting och 
kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017 års medel nåddes en överenskommelse mel-
lan staten och SKL för hur pengarna skulle fördelas, troligtvis blir upplägget detsamma för 2018. 
 
Idrottssatsning på nyanlända 
För idrottssatsning på nyanlända avsätts perioden 2017–2019 14 mnkr per år och för perioden 2020–2025 
avsätts 18 mnkr per år. 
 
Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år 
Regeringens tanke med det statliga sommarlovsstödet på 450 mnkr är att ge barn i åldersgruppen 6 till 15 år 
en möjlighet till sommarlovsaktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger 
stimulans och personlig utveckling. Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja 
integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna betalas ut till kom-
muner som erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet. 
 
Riktat statsbidrag för lärarlöner 
3 miljarder kronor avsätts årligen 2018–2019 för att höja lärarnas löner. Det genomsnittliga påslaget utgör   
3 000 kr per månad och ska gälla inom alla delar av skolan. 
 
Förstärkt personaltäthet i fritidshem 
500 mnkr avsätts årligen 2018-2019 för höjd personaltäthet inom fritidshemmen. Satsningen föreslås bestå i 
huvudsak av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även till viss del av insatser för att på andra 
sätt höja kvaliteten på undervisningen. 
 
Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek 
Det finns ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar i skolbiblioteken som uppgår till 30 mnkr år 2018. 
 
Läxhjälp 
Tidigare fanns det 390 mnkr avsatta för obligatorisk läxhjälp i anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Från 
och med 2016 togs detta bort från utjämningsanslaget och kan istället sökas som ett riktat statsbidrag för 
frivilligt anordnande av läxhjälp. 
 
Förlängt matematiklyft 
Matematiklyftet som ursprungligen skulle ha avslutats 2016 förlängs. För 2018 avsätts 13 mnkr för riktade 
insatser för att nå de lärare som ännu inte deltagit i satsningen och för att stödja de huvudmän vars lärare 
redan deltagit. Från och med 2019 beräknas 5 mnkr årligen för att underhålla och utveckla det didaktiska 
stödmaterial som tagits fram inom ramen för satsningen och för att ge huvudmännen möjlighet att fortsätta 
med matematiklyftet även på längre sikt. 
 
Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling 
Regeringen har tidigare aviserat ett SFI-paket som innehåller tre delar: kompetensutveckling i svenska som 
andraspråk, insatser för att fler ska vilja bli SFI-lärare samt stöd till SFI-lärare för att undervisa elever som är 
illitterata/analfabeter eller som har ett modersmål med ett annat alfabet än det latinska. Från och med år 
2016 föreslår regeringen att 100 mnkr per år avsätts för dessa satsningar. 
 
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården 
Stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården med ytterligare 250 mnkr under perioden 2018–2020. 
Detta innebär att för år 2018–2019 fördelas 500 mnkr och för år 2020 fördelas 250 mnkr. Bemanningssats-
ningen handlar om att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för 
socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Det handlar också om insatser 
för att främja kompetens och stabilitet samt insatser för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom områ-
det, bland annat finansiering av den nationella samordnarens uppdrag. 



 

 

Stärkt bemanning i äldreomsorgen 
Regeringens satsning på 2 miljarder kronor årligen för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa 
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde går nu in på sista året. Att utöka bemanningen kan förväntas för-
bättra arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. 
 
Kvinnojourerna 
För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts 100 mnkr 
per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete under perioden 2016–2019. 
 
Lågstadielyftet 
Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. 2017–2018 av-
sätts 2,3 miljarder kronor årligen till satsningen, 2019 avsätts cirka 2 miljarder kronor. 
 
Minskade barngrupper i förskolan 
Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2018-2019 avsätts årligen 830 
mnkr för detta ändamål.  
 
Lärarlyft II för SFI 
Lärarlyftet II har sedan tidigare förlängts och regeringen avsätter 386 mnkr för detta 2018. 
 
Nationella skolutvecklingsprogram 
Regeringen har inrättat nationella skolutvecklingsprogram. Insatserna avser olika kompetens- och stödinsat-
ser när det till exempel gäller undervisning i ämnen eller ämnesövergripande arbete, statistik och uppfölj-
ning, arbete med elever i behov av särskilt stöd, hur administrationen kan minskas och arbetsprocesser göras 
mer effektiva. Regeringen avsätter 140 mnkr årligen, 2018–2019, till detta ändamål. 
 
Fortbildning för lärare och förskolans personal 
Regeringen har av avsatt medel för fortbildningsinsatser för lärare och förskolans personal. För 2018–2019 
beräknas satsningarna uppgå till totalt 200 mnkr per år. 
 
Fortbildning rektorer och förskolechefer 
Regeringens satsning på att fortbilda rektorer och förskolechefer fortsätter åren 2018–2019 med 20 mnkr 
per år. 
 
Fler platser på Komvux/yrkesvux 
Det finns ett riktat statsbidrag på 475 mnkr år 2018 för att öka volymen av utbildningsplatser i Komvux och 
satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Kommunerna tilldelas ytterligare medel för sådan ut-
bildning. Satsningen bedöms motsvara cirka 10 000 utbildningsplatser från och med 2018. 
 
Skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger 
För det befintliga riktade statsbidraget till kommuner som erbjuder skolbarnomsorg på obekväm arbetstid 
avsätts 2018-2019 80 mnkr per år. 
 
Förstärkning och utveckling av elevhälsan 
Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas psykiska ohälsa. 
150 mnkr avsätts årligen, 2018–2019, till detta ändamål. 
 
Skapande Skola-satsning, inkl. förskola 
Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande 
skolformer. För 2018 finns 195 mnkr avsatt. 
 
Entreprenörskap i skolan 
Regeringen har avsatt 20 mnkr per år, 2018–2019, för arbetet med strategin för entreprenörskap 
samt verksamhetsstödet till organisationer som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i sko-
lan. 



 

 

Statsbidrag till extratjänster för långtidsarbetslösa 
425 mnkr per år avsätts som ett stöd som riktar sig till de kommuner som satsar på att anställa personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner ska kunna ta del av stödet beroende på hur många perso-
ner som de anställer med hjälp av extratjänster. Extratjänster är en anställningsform för personer som har 
svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för dessa personer, för 
att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden. 
 
Lärarlyftet II 
Regeringens satsning på lärarlyft fortsätter även 2018 med 100 mnkr. 
 
 



 

 

Riktade statsbidrag, del 2 
När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det vara andra kriterier än antalet invånare, elever 
etc. som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar till exempel om investeringsstöd och 
kommunbonus för ökat byggande. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det finns inte 
någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. Totalt uppgår de 
angivna riktade statsbidragen till 10,8 miljarder kronor. Omräknat till en kommun av Ulricehamns kommuns 
storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i storleksordningen 26 mnkr. 

 
Riktade statsbidrag 

Riktade statsbidrag, del 2      2018, totalt (mnkr) 
Ökad undervisningstid i svenska för nyanlända        80,0 
Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion        56,0 
Akut hemlöshet            25,0   
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner     500,0 
Energi- och klimatrådgivning        125,0 
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre      395,0 
Stöd för solceller och egenproducerad el      390,0 
Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena        60,0 
Klimatklivet                    1 400,0 
Sommarskola            90,0 
Samverkan för bästa skola        600,0 
Yrkescollege              5,0  
Miljöanpassning och upprustning av utemiljö vid skolor     680,0 
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper       50,0 
Karriärutvecklingsreform                      973,0 
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan       116,0 
Kommunbonus till kommuner för ökat bostadsbyggande                                         1 300,0 
Dua-medel, insatser till nyanlända         40,0 
Investeringsstöd till bostäder för äldre       250,0 
Grön stad          100,0 
Maxtaxan inom barnomsorg                  3 474,0 
Utveckling av lärcentrum          50,0 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus      12,0 
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel        39,0 
Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37-medel       15,0 
§ 37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet      20,0 
SUMMA                  10 845,0 
 
Ökad undervisningstid i svenska för nyanlända 
Regeringen avser att förlänga försöksverksamheten med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som 
andra språk för nyanlända elever i grundskolan och avsätter 2018 80 mnkr för detta. 
 
Lovskola på gymnasieskolans språkintroduktion 
Regeringen förstärker statsbidraget för undervisning under skollov för elever på språkintroduktion. 56 mnkr 
avsätts 2018. 
 
Akut hemlöshet 
25 mnkr per år under perioden 2018–2020 avsätts för att stärka kommunernas arbete med akut hemlöshet. 
Fördelas enligt en fördelningsnyckel och riktas framför allt till kommuner med många hemlösa. 
 
Bidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner 
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Regering-
en vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i områden 
som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller till exempel lågt valdeltagande, hög ar-
betslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen föreslår att det ska 



 

 

avsättas 500 mnkr 2018, 1 500 mnkr 2019 och 2 500 mnkr per år från och med 2020. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen förlängs och förstärks. Satsningen är 125 mnkr år 
2018. 
 
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre 
Anslaget för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordina-
rie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år ökar till 395 mnkr årligen 2018–2019. 
 
Stöd för solceller och egenproducerad el 
Stödet till solceller ligger 2018 på 390 mnkr. Satsningen på lagring av egenproducerad el ligger på 50 mnkr 
2018. 
 
Kulturverksamhet i miljonprogramsområden 
Regeringen avsätter 60 mnkr år 2018 för kulturverksamhet i miljonprogramsområden. Bidraget söks hos 
”Konst händer”, Kulturrådet. 
 
Klimatklivet 
Investeringsstödet Klimatklivet, som utökades till 1 100 mnkr år 2017, förstärks till 1 400 mnkr 2018. 
 
Sommarskola 
Det är oklart hur de medel som finns avsatta för lovskola, och som inte ingår i den generella fördelningen (90 
mnkr), ska fördelas.  
 
Samverkan för bästa skola 
Statens stöd till huvudmän för skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar eller många nyan-
lända elever behöver enligt regeringen förstärkas och effektiviseras. Det innebär att 600 mnkr per år fortsät-
ter att avsättas 2018–2019. Skolverket kommer att få i uppdrag att träffa överenskommelser med de aktu-
ella huvudmännen bland annat för att stödja dem i arbetet med att attrahera lärare. 
 
Yrkescollege 
Regeringen har avsatt 5 mnkr årligen, 2018–2019, för att stimulera framväxten av yrkescollege på gymnasie-
skolans yrkesprogram. 
 
Miljöanpassning och upprustning av utemiljö vid skolor 
Det finns ett tidsbegränsat riktat statsbidrag för att förbättra och rusta upp utemiljön vid förskolor, grund-
skolor, motsvarande skolformer och fritidshem. Även gymnasieskolor och gymnasiesärskolor kan komma att 
ingå i satsningen. För detta avsätts 680 mnkr 2018. 
 
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper 
Även 2018 finns det 50 mnkr avsatt för att kompensera kommuner som har kostnader för elever som inte 
har tillstånd att vistas i landet. Dessa barn ska ha samma rättigheter som andra barn att gå till skolan. 
 



 

 

Karriärutvecklingsreform 
För år 2018 finns det 973 mnkr avsatt för karriärutvecklingsreformen. Syftet med reformen är att premiera 
de bästa lärarna inom grundskolan samt gymnasiet. 
 
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Regeringen avsätter 116 mnkr år 2018 för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. 
 
Kommunbonus ökat bostadsbyggande 
Regeringens satsning på kommunbonus till bostadsbyggande fortsätter även 2018–2019 med 1 300 mnkr 
per år. 
 
DUA-medel, insatser till nyanlända 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete har i uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan 
och utveckling av nya samverkansformer. I arbetet ska fokus vara på att kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Genom ytterligare främjandemedel motsvarande 40 mnkr, 
vill regeringen förstärka samverkan och därmed genomslaget av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyan-
ländas etablering. I arbetet bör utrikes födda kvinnor särskilt beaktas. 
 
Investeringsstöd till för bostäder till äldre 
I syfte att öka antalet bostäder för äldre införs ett investeringsstöd och för 2018 tillförs stödet ytterligare 100 
mnkr. 2017 finns 150 mnkr. 
 
Grön stad 
Grönare städer, ekosystemtjänster och barns utemiljö. Stödet riktar sig främst till kommuner och 2018 av-
sätts 100 mnkr. 
 
Maxtaxan inom barnomsorg 
Sedan indexeringen på inkomsttaket infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor inom barnom-
sorgen sänkts. 2018 är beloppet totalt 3 474 mnkr. 
 
Utveckling av lärcentrum 
Lärcentrum är ofta en mötesplats för studier och kompetensutveckling inom kommunen. Regeringen avise-
rar en satsning för en utbyggnad av lärcentrum som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemor-
ten. Regeringen föreslår att ett statsbidrag införs. Det avsätts 50 mnkr för 2018 samt 70 mnkr för 2019 och 
årligen därefter. 
 
Förändrade rutiner och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus 
Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet 
och utökad samverkan. Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraft-
trädandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras. Regeringen föreslår att 12 mnkr per år avsätts 
för insatsen under åren 2018–2020. 
 
Tidiga insatser för nyanlända § 37-medel 
Regeringen förstärker medlen för tidiga insatser med 39 mnkr 2018, 39 mnkr 2019 och med 38 mnkr 2020 
och ser gärna att kommunerna i större utsträckning tar del av statsbidrag för tidiga insatser. Se även avsnitt 
Asylmottagande och nyanlända. 
 
Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel 
I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga förstärks där-
för befintliga § 37a-medel med 15 mnkr per år 2018–2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande. 
 
§ 37-medel för insatser som skapar beredskap och kapacitet 
Regeringen avsätter fortsatt ytterligare 20 mnkr per år för insatser i kommunerna för att skapa be-
redskap och tillräcklig mottagningskapacitet. Medlen kan sökas av kommunerna från länsstyrelser-
na.  



INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2018-2020
Projekt Budget             

2018

Plan      

2019

Plan      

2020

Totalt

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Markförvärv och exploateringsverksamhet, även på landsbygden 7,8 7,8 7,8 23,4

Genomförande av detaljplaner 3,0 3,0 3,0 9,0

Gator, vägar och trafikåtgärder 4,2 4,2 4,2 12,6

Div gator relaterade till RV40 10,0 10,0

Ombyggnad rondeller marknadsplatsen 5,0 5,0

Utbyggnad av gång och cykelvägar utmed statliga vägar

Sektor Välfärd

Innelarm ÄO, Vård och omsorgsboenden 1,0 1,0 1,0 3,0

Inventarier gruppbostad 0,5 0,5

Sektor Lärande

Maskiner/inventarier bygg- och anläggning 4,0 4,0

Sektor Service

Kultur och Fritid

Utbyte konstgräs A- och B-plan, senareläggs till 2021 0,0 0,0 Senareläggs

Utbyte spårmaskin senareläggs till 2021 0,0 0,0 Senareläggs

Homologisering världscup 2019 6,0 0,0 0,0 6,0 Vissa delar utgår

Maskin för rengöring av konstgräsplaner 0,2 0,2

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen 0,3 0,3

Släntklippare Lassalyckan 0,2 0,2

Friidrottsanläggning Tingsholm senareläggs p.g.a. moduler Nästa mandatperiod

Ridanläggning senareläggs p.g.a. stora investeringar Nästa mandatperiod

Nya idrottsanläggning Hökerum senareläggs p.g.a. stora investeringar Nästa mandatperiod

Kommunservice

Parker och lekplatser 0,8 0,8 0,8 2,4

Fastighet

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 3,0 3,0 3,0 9,0 Statsbidrag 2018

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter

Varav  - Åtgärder enligt underhållsplan (komponentutbyten) 13,5 13,5 13,5 40,5

Varav - Ombyggnad Ryttershov AB, CD och EF 8,0 8,0

Tillbyggnad av sophus Ryttershov 0,4 0,4

Upprustning skolgårdar 2,0 2,0 Statsbidrag 2018

Nytt VO-boende för äldre i Gällstad 6,0 63,0 69,0 Statsbidrag 2018-2019

Centralarkiv 3,0 3,0

Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 3,0

Köp av och tillbyggnad förskola Hössna 4,0 4,0

Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök 21,0 21,0

Ombyggnad för musikskola 0,0 0,0 Utgår

Ombyggnad musikskolan till klassrum 0,0 0,0 Utgår

Ombyggnad Sim- och sporthall extra vattenrutschkana 26,7 73,3 100,0 Utökning

Tillbyggnad förskola Hökerum 6,0 6,0

Stadsbibliotek 7,0 50,0 32,0 89,0

Projektering av ny F-6 skola med särskola och förskola byggstart 2021 0,5 0,5 Tidigareläggs

Ny skola årskurs 7-9 0,0 0,0 Utgår

Renovering av befintliga högstadieskolor samt tillbyggnad 2021 10,0 10,0 10,0 30,0 Tillkommande behov

Ny förskola i centralorten 20,0 15,0 35,0 Omfördelning

Ombyggnation gruppbostäder 6,0 6,0 12,0

Ny gruppbostad 13,0 13,0

Förråd/kontor Lassalyckan 2,0 2,0

Toalettbyggnad Åsastugan 0,1 0,1

Kost

Diverse investeringar inom köksverksamheten 1,0 1,0 1,0 3,0

IT

Investeringar i IT utrustning 18,5 19,0 19,5 57,0 Chromebooks/förtätning



INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2018-2020
Projekt Budget             

2018

Plan      

2019

Plan      

2020

Totalt

Kommunikation

Nytt Intranät 1,1 1,1

Övrigt

Diverse verksamhetsinventarier 4,0 4,0 4,0 12,0
Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 9,0

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2017-2019 154,1 182,5 269,6 606,2

Prognos ombudgetering från 2017 års budget 60,0

Prognos investeringarnas likvidpåverkan 154,1 182,5 269,6 666,2

Investeringar med extern finansiering 14,5 14,6 14,8

Varav: - Mark och exploateringsverksamhet 7,8 7,8 7,8

            - IT-investeringar 36% som avser Tranemo kommun 6,7 6,8 7,0



Budget 2017     

170831

Justering  

engångs-

anslag 2017

Helårseffekt av 

beslut i budget 

2017

Övriga 

justeringar

Tillkommande 

behov

Utgångsläge 

budget 2018

NU:s  

föränd-

ringar

NU:s 

budget 

2018
REVISION 1,4 0,1 1,5 1,5

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 277,5 0,0 8,4 45,0 -8,6 1 322,2 12,5 1 334,7

Kommunledningsstab 82,3 -0,4 3,1 -1,1 0,8 84,6 -2,8 81,8

KS oförutsett 2,6 0,4 -0,5 2,5 -2 0,5

Lönepott 6,3 24,4 30,7 30,7

Prisökningar 8,2 8,2 -0,3 7,9

Effektiviseringar -7,0 -7,0 -7,0

Lägre IT-kostnader färre leasingsavtal -0,3

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 56,9 2,9 0,4 60,2 1,9 62,1

Sektor välfärd 490,8 2,6 -0,2 0,3 493,5 4,3 497,8

- varav:

Sektorstöd välfärd 14,2

Individ och familjeomsorg 53,0

Funktionsnedsättning 22,0

Äldreomsorg 68,7

Beställning och kvalitet 332,9



Sektor lärandeI 565,8 13,7 -2,8 576,6 10,3 586,9

- varav:

Sektorstöd lärande 48,3

Barn- och elevhälsa 44,2

Förskola 115,0

Grundskola 232,1

Gymnsieskola och KomVux 126,3

Sektor service 72,8 -0,2 0,2 72,8 1,4 74,2

TOTALA NETTOKOSTNADER 1 278,8 0,0 8,4 45,1 -8,6 1 323,7 12,5 1 336,2

FINANSFÖRVALTNING 1 310,4 49,6 1 360,0 12,4 1 372,4

TOTALT 31,6 36,2 -0,2 36,2

Skatter och generella statsbidrag 1 380,3

2,6%

Resultat 97%
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